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2010. június 2. 

 

 

Dátum: 2010. június 2. 

Médium:  

Police.hu 

Szerző: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda. 

Cím:  

Kamarai elismerés az igazgatásrendészeti osztályvezetőnek (B-A-Z. MRFK) 

Link: http://www.police.hu/friss/bor_100602_01.html 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezetének Elnöke - a kamara területi szervezete érdekében kifejtett tevékenységéért – a megyei 

rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztály vezetőjének köszönetét és elismerését fejezte ki. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 

Szervezetének legfőbb képviseleti szerve, az illetékességi területén megválasztott küldöttekből álló 

területi Küldöttgyűlés, 2010. május 25-én tartotta rendes évi ülését. 

A küldöttgyűlés - a kamara területi szervezete érdekében kifejtett tevékenységéért - Mecsei József 

rendőr alezredesnek, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti 

Osztályvezetőjének köszönetét és elismerését fejezte ki és részére a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, „Nagy Emlékplakett” fokozatát adományozta. 

Az elismerést a küldöttek jelenlétében Veres Károly a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöke adta át. 
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Dátum: 2010.június 06. 

Médium:  

Securifocus.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

Kamarai biztonságtechnikai konferencia Egerben 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1884 

 

Az SZVMSZK „technikásai” az idén először rendezték meg az immár hagyományos konferenciájukat, 

szakmai továbbképzésüket, amelyen rekord létszámú tag vett részt: az előadókkal együtt több, mint 

90 fő. 

A konferencia három fő témakör köré szerveződött: 

#  Az IP alapú kamerarendszerek 

#  Biztonságtechnikai szabványok legújabb kiadásai 

#  Tűzjelző-rendszerek engedélyezésének eljárási tapasztalatai 

Az eseményt Német Ferenc kamarai elnök nyitotta meg, a magánbiztonsági szektor helyzetét 

bemutatva, különös tekintettel a jelen gazdasági és poliktikai aktualitásokra. 

Ezt követően Tóth Levente tartott előadást az IP alapú kamerandszerekről, majd Móré Attila 

következett a biztonságtechnkai szabványok témakörrel. 

A második napon Csepregi Csaba tűzoltó alezredes ismertette a tűzjelző-rendszerek 

engedélyezésének eljárási módozatait. 

Minden témához sok kérdés és konzultációs lehetőség társult, amivel a résztvevők éltek és örömmel 

fogadtak. 

Az első este - éjszakába nyúlóan - a résztvevők érdeklődésüknek megfelelően „spontán” csoportokat 

alakítottak és egymás közt is folyt a konzultáció. 

A Kamara az év második felében – októberben – tervezi a második technikai konferenciáját 

Szegeden, melynek az egyik témája a közbeszerzés lesz, de legalább ilyen érdeklődés merült fel a 

felelős műszaki vezető kérdése is. 

Az egész konferenciára jellemző volt, hogy a résztvevők minden előadáson 100%-os odaadással és 

figylemmel vettek részt, senki nem az óráját nézte, hogy mikor ér véget az előadás és a konzultáció. 

Szombati Lajos házigazda (képünkön), a Kamara technikai alelnöke ezúton mond köszönetet a 

megyei elnököknek és az elnökségeknek, akik döntésükkel anyagilag támogatták a tagok részvételét. 
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Dátum: 2010. június 09 

Médium:  

Vehír.hu 

Szerző: Janni Anikó 

Cím:  

Mindenkit meglepett, hogy rendőrnek álltam 

Link: http://vehir.hu/helyi_hirek/2010-06-09/mindenkit_meglepett_hogy_rendornek_alltam.html 

 

Tisztesség, fegyelem és hihetetlen hivatástudat, ez a három kell a rendőri pályához - mondja 

Tamásné Rozner Katalin. 

Hivatástudatról, családról, a rendőri munka szépségéről beszélgettünk Tamásné Rozner Katalin 

rendőr őrnagy asszonnyal, akit a napokban, munkája elismeréseként, emlékplakettel jutalmazott a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara. 

- Milyen elhatározásból választotta a rendőri pályát? 

- Érettségi után úgy gondoltam, nem akarok főiskolára menni, mindenképpen dolgozni szeretnék. 

Ekkor alakult egy úgynevezett belvárosi női alegysége a rendőrségnek Budapesten, ahol kifejezetten 

érettségivel rendelkező, nyelveket beszélő nőket kerestek. Izgalmas és érdekes dolognak tűnt. Az 

alkalmassági vizsgálatok sikeres teljesítése után felvételt nyertem. Nagyon meglepett mindenkit, 

hogy rendőrnek álltam. A szüleim a kész tényeket tudomásul vették. Féltettek, de lebeszélni nem 

akartak. Ezután Budapesten dolgoztam két évet. Később, miután megismertem a jelenlegi férjemet, 

saját kérésemre kerültem Veszprémbe. 

- Hogyan lehet nőként érvényesülni egy ilyen férfiasnak mondott szakmában? 

- Aki szereti a munkáját, érvényesülhet, különösen ha rátermett a szakmára és szívvel lélekkel 

dolgozik. Természetesen más nőként rendőrnek lenni, mint férfiként, különösen akkor, ha az 

embernek családja van. Örökös dilemma, hogy hol kezdődik a családanya, és hol a rendőrnő? A 

munkám során ritkán éreztem hátrányát annak, hogy nő vagyok. Ha meg is történt, kárpótolt a család 

és a gyermekeim. Megkülönböztetés soha nem ért. 

- Melyik részét szerette jobban a rendőri életnek: járőrként dolgozni vagy a mostani irodai 

munkát? 

- Borzasztó nehéz dolog választani. Jobban szerettem a járőri munkát, mert ott találkoztam a 

rendőrséggel először. Az időpont is szerencsés volt, 1987-ben női rendőröket még nagyon ritkán 

lehetett látni. Volt, hogy stewardess-nek, vagy metróvezetőnek néztek minket. Sok olyan érdekes 

dolgoztam járőrként, jelen voltam például Nagy Imre és mártírtársai exhumálásán is. Amikor 

váltanom kellett irodai munkára, abban is megtaláltam a szépséget. 

- Most mi a feladata a rendőrségnél? 

http://vehir.hu/helyi_hirek/2010-06-09/mindenkit_meglepett_hogy_rendornek_alltam.html
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- A főkapitányság megbízott hivatalvezetője vagyok. A munkám nagyon összetett és sokrétű. 

Feladataim közé tartozik többek között a jogi és koordinációs munka, a sajtóval kapcsolatos 

tevékenység, a futárszolgálat irányítása és vezetése és még sok más. 

- Nemrég emlékplakettel jutalmazta a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara a közös munkájukért. 

- Az igazgatásrendészet egyik szelete az engedélyügyi tevékenység, aminek szintén csak egy 

résszelete a vagyonvédelmi tevékenység. A Rendőrség Igazgatásrendészeti Osztályai adják ki az 

engedélyeket, és ellenőrzik a tevékenységet a kiadás után. Az országban elsőként módosítottuk azt az 

együttműködési megállapodást, amely lehetővé tette a törvény által előírt okmánycserék minél 

gyorsabb és zavartalanabb lebonyolítását. Veszprémben nem kellett aggódni az igazolványcsere 

miatt. Minden együttműködésnek ilyennek kellene lennie. Emberként is, tisztelve egymást. 

- Ön szerint mi kell ahhoz, hogy valakiből rendőr váljon? 

- Tisztesség, fegyelem és hihetetlen hivatástudat. Ha ez a három dolog megvan, akkor célszerű erre a 

pályára lépni. Ez nem csak egy munka. Minden élethelyzetben rendőr marad az ember. 
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Dátum: 2010. június 15 

Médium:  

Kisalföld 

Szerző: -- 

Cím:  

Felmentést nem tudnak adni a tagdíjfizetés alól  

 

Olvasói kérdés 

Felháborító, hogy a vagyonvédelmi kamara levélben fenyegetőzik: ha nem fizetjük be a tagsági díjat, 

visszavonatják az igazolványunkat! Mi jogon? Egy éve várunk a munkabérünkre, abban miért nem 

segítenek? Családos emberekről van szó! Egy volt őr 

- Aki nem végez vagyonőri tevékenységet, csak az szüneteltetheti kamarai tagságát, ha ezt bejelenti a 

kamarához és ezzel egy időben igazolványát a rendőrségen leadja - szögezte le dr. Szél Erzsébet 

megyei kamarai elnök és hozzátette: felmentést nem tudnak adni a tagdíjfizetés alól, mert erre 

alapszabályuk nem ad lehetőséget. Azt javasolja, hogy akinek a munkaadója nem, vagy késve fizet, 

tegyen bejelentést a munkaügyi felügyeletnél, mert ez nem szakmai kamarai, hanem munkaügyi 

kérdés. "Sajnos nagyon sok panasz érkezik a vagyonőröktől hasonló problémák miatt. Minden 

esetben azt tanácsoljuk, hogy munkába lépéskor követeljék meg a munkaszerződést és az adott 

állásra vonatkozó munkaköri leírást. Ezt mindkét félnek, a munkaadónak, a munkavállalónak is alá 

kell írnia. Ha bármelyik fél megszegi, akkor az illetékes hatósághoz kell fordulni. Azt tanácsoljuk a 

vagyonőröknek, hogy saját érdekükben ragaszkodjanak ezekhez a munkaügyi iratokhoz" - szerepel a 

kamara szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2010. június 15. 
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Médium:  

Kisalföld Online 

Szerző: kisalfold.hu 

Cím:  

Felmentést nem tudnak adni a tagdíjfizetés alól 

Link: 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/felmentest_nem_tudnak_adni_a_tagdijfizetes_alol/2163604/ 

 

˝Felháborító, hogy a vagyonvédelmi kamara levélben fenyegetőzik: ha nem fizetjük be a tagsági 

díjat, visszavonatják az igazolványunkat!˝- panaszolja olvasónk. 

- Aki nem végez vagyonőri tevékenységet, csak az szüneteltetheti kamarai tagságát, ha ezt bejelenti a 

kamarához és ezzel egy időben igazolványát a rendőrségen leadja - szögezte le dr. Szél Erzsébet 

megyei kamarai elnök és hozzátette: felmentést nem tudnak adni a tagdíjfizetés alól, mert erre 

alapszabályuk nem ad lehetőséget. Azt javasolja, hogy akinek a munkaadója nem, vagy késve fizet, 

tegyen bejelentést a munkaügyi felügyeletnél, mert ez nem szakmai kamarai, hanem munkaügyi 

kérdés. ˝Sajnos nagyon sok panasz érkezik a vagyonőröktől hasonló problémák miatt. Minden 

esetben azt tanácsoljuk, hogy munkába lépéskor követeljék meg a munkaszerződést és az adott 

állásra vonatkozó munkaköri leírást. Ezt mindkét félnek, a munkaadónak, a munkavállalónak is alá 

kell írnia. Ha bármelyik fél megszegi, akkor az illetékes hatósághoz kell fordulni. Azt tanácsoljuk a 

vagyonőröknek, hogy saját érdekükben ragaszkodjanak ezekhez a munkaügyi iratokhoz˝ - szerepel a 

kamara szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában. 

Olvasói kérdés 

Felháborító, hogy a vagyonvédelmi kamara levélben fenyegetőzik: ha nem fizetjük be a tagsági díjat, 

visszavonatják az igazolványunkat! Mi jogon? Egy éve várunk a munkabérünkre, abban miért nem 

segítenek? Családos emberekről van szó! Egy volt őr 
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Dátum: 2010. június 16. 

Médium:  

Kuruc.info 

Szerző: -- 

Cím:  

Túl a gúnyhatáron - Csütörtökön jelenik meg a bar!kád hetilap legfrissebb száma (x) 

Link: http://kuruc.info/r/50/61377/ 

 

A tartalomból: 

- Vona Gábor: Forradalom Fidesz-módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át a köztársasági 

elnök hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre. 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 
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- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. Az 

elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk után 

nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik európai parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jutnak eszébe. Hintóval, illetve pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a 

fővárosban élő régi és új arisztokrácia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek 

miatt. Madárcsicsergés, tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből (Prati, Trionfale, Parioli) valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio-szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 

- Történelem a jogász szemével: Beszélgetés Szádeczky-Kardoss Irmával 
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Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át a köztársasági 

elnök hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre. 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. Az 

elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk után 

nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 
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http://www.igazmagyar.hu/print.php?type=N&item_id=3476&PHPSESSID=30693a8ed9207b6b8601ef5c0d165c69


 

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 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik európai parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jutnak eszébe. Hintóval, illetve pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a 

fővárosban élő régi és új arisztokrácia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek 

miatt. Madárcsicsergés, tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből (Prati, Trionfale, Parioli) valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio-szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 

- Történelem a jogász szemével: Beszélgetés Szádeczky-Kardoss Irmával 
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A tartalomból: 

- Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át Köztársasági 

Elnök Hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 
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- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. Az 

elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk után 

nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jut eszébe. Hintóval, illetve 

pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a fővárosban élő régi és új 

arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 

tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből, Prati, Trionfale, Parioli valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 
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Vagyonőr kamara: a legális pénzlehúzás 

 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. A 

szakma iránti kereslet a legnagyobb válság idején is nagy volt és -más szakmákkal összevetve- pár 

héten belül munkahelyet találhat magának egy frissen végzett vagyonőr. Más kérdés, milyen áron: 

a legtöbb biztonsági őr megsarcolt fizetéséből épphogy meg tud élni, a sarcok jogszerűsége pedig 

erősen megkérdőjelezhető. 

Bármerre is járunk, lépten-nyomon biztonsági őrökbe botolhatunk: ipari telephelyeken, 

építkezéseken, élelmiszerboltokban, irodaházakban, sportrendezvényeken, vagy épp 

szórakozóhelyeken, de a sort hosszasan folytathatnánk. 

Nincs hivatalos statisztika, de több száz cég foglalkozik ma fő- vagy alvállalkozoként személy- és 

vagyonőri szolgáltatással, a szakmában pedig több, mint százezren dolgoznak hivatalosan vagy 

feketén. A feketemunka ebben az ágazatban nem ritka: Magyarországon a vagyonőröknél a második 

leggyakrabb jelenség, valamennyi szakma közül. 

Hiába, a biztonság ma nagy érték, a személy-és vagyonőr-biznisz pedig kimondottan jól jövedelmez. 

Azoknak, akik a piramis csúcsán vannak: a biztonsági cégek tulajdonosainak és vezetőinek, legyenek 

azok fő- vagy alvállalkozók. 

A munkavállalóknak már kevésbé. Ha nem szórakozóhelyről, vagy sportrendezvényről beszélünk 

(ahol az előre kódolható fizikai konfliktusok miatt az őrök jelenléte szükségszerű), joggal 

gondolhatnánk, hogy e szakma leginkább a nyugdíjasoknak való. 

Ha különösebb esemény nem történik, az őrök munkája legtöbbször nyugodtnak nevezhető. 

Mindössze ébrenlétet, figyelmet, ülést és adott esetben némi sétát igényel. Azonban a szakmában 

dolgozók többsége a birtokunkba jutott nem hivatalos statisztikák szerint a középkorú férfiakból 

tevődik össze, de egyre több fiatal is leteszi a vizsgát és vagyonőri végzettséggel kezdi a pályáját a 

munka világában. Szintén vagyonőr berkekből származó információ szerint a gazdasági válságnak 

nevezett pénzügyi megaspekuláció kicsúcsosodásakor rengeteg munkanélkülivé lett betanított 

munkás is a vagyonőr szakmát volt kénytelen választani. 

Fenetebb következetesen a "szakma" kifejezést használtam, noha a vagyonőri képesítés alapvető 

foka egy könnyű tanfolyammal (átlagosan 3-4 hét) megszerezhető. Ebben benne foglaltatik az 

alapvető ismeretek elsajátítása mellett némi önvédelmi képzés, valamint egy orvosi vizsgálat. 

Tanfolyamtot bármely erre való minősítéssel rendelkező cég indíthat. Az ára nyolcvan és százezer 

forint körül mozog, de például a magasabb fokú fegyveres őr vagy testőr végzettséghez mélyebben a 
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zsebbe kell nyúlni: ezek kétszázezer forint fölött mozognak. Alapfokú vagyonőri végzettség esetén a 

tanfolyami díjon kívül külön fizetni kell a plasztikkártyáért, amely a végzettséget igazolja, valamint 

évente külön fizetni kell a kötelező vagyonőri kamarai tagságért, de erről majd lentebb. 

A munkaerőpiacon ez a végzettség sok szempontból összehasonlíthatatlan más szakmákkal, azonban 

az tény: a szükséges dokumentumok kiváltása után a hirdetéseket gondosan figyelve (a kezdő 

vagyonőröknek leginkább az internetes apróhirdetéseket érdemes böngészniük) és persze a 

szerencsétől is nagyban függően pár hét, legrosszabb esetben pár hónap alatt sikerülhet 

elhelyezkedniük. 

Más kérdés: milyen feltételekkel és hogyan. Az órabérek differenciáltak, a munkaidő pedig változó. A 

megkérdezett vagyonőrök közül a legrosszabb órabérért dolgozó 350 forintot kap óránként (irodaház 

őrzéséért), míg például rendezvények alkalmi jellegű biztosításáért 2000 forint fölötti órabér sem 

elképzelhetetlen. A munkaidő szintúgy nem egységes. A legtöbb helyen a "24-48" a divat, azaz egy őr 

egy teljes napot dolgozik, míg kettőt pihen, így egy hónapot a munkaadó egy adott helyen három 

munkatárssal abszolválhat. Ritkább a 24-24-es és a 24-72-es beosztás. 

Előbbi az embertelen életvitel, míg utóbbi a kevés munkaóra (így kevesebb bár) miatt népszerűtlen a 

vagyonőrök többségének a berkeiben. Előfordul a 12 órás beosztás is: ezt a munkaadók az esetleges 

éjjeli alvás kiszűrésére találták ki. Ugyanis majd' minden cégnél külön munkakörben foglalkoztatnak 

ellenőröket, akik -főleg éjszaka- a vagyonőrök munkateljesítményét vizsgálják és akár büntetnek is: 

hol okkal, hol alaptalanul. 

Egy esetleges (véletlen vagy szándékos) éjszakai elalvásért tízezres nagyságrendű büntetés vagy 

azonnali elbocsátás is járhat. A büntetés mértéke a fizetés nagyságát nézve nem túl arányos: a 

fentiekből következően egy átlagos őr örülhet, ha a kilencven-százezer forintot megkeresi. a legtöbb 

cégnél szokás a havi fizetésből az úgynevezett ruhapénzt is levonni. Noha a szabályzat egyértelműen 

előírja, a vagyonőr csak cége egyenöltözetét viselheti, a munkaadó mégsem biztosítja az ingyen: 

átlagosan 3-4000 forintot vonnak le a nem túl busás bérből ruhadíjra havonta. 

Még érdekesebb a már említett vagyonőri kamarai tagság. Amely erkölcsi, de alapvető 

esélyegyenlőségi és munkajogi aggályokat is felvet. Minden végzettséggel rendelkező vagyonőr tagja 

kell legyen az állítólagosan érdekképviseletként működő vagyonőri kamarának. Enélkül nem is 

vállalhat munkát: a kamarai tagság minden legális munkavállalásnál feltétel. A kamarai tagsági díj két 

éve még csak 5000 forint volt, információink szerint idén már mind a körülbelül 130 ezer regisztrált 

őr évente be kell fizesse a 6500 forintos kötelező kamarai tagságit. Amiért cserébe gyakorlatilag 

semmit nem kap, kivéve a szervezet kiadványát: a kamarai újságot. Valódi érdekképviseletet a 

kamara nem lát el. 

A kamara elvileg a munkaadói oldalt kell, hogy képviselje. Szakmai szövetségként és 

érdekképviseletként kellene működnie, ezzel szemben a gyakorlatban semmi érdekképviseleti 

tevékenységet nem végez. Mivel a vagyonőri szakma piaci alapon működik, azaz magánvállakozások 

sokaságából tevődik össze, ezért Magyarországon a világon egyedülálló módon működik ez az egy 

kamara: egy adott vállalkozói kör "ellenőrzi" a többi konkurens vállalkozót. Hivatalosan "szakmai" 

alapon. A kamarát a cégeknek kéne alkotni (jelenleg nekik nem kötelező), és így képviselni a 

szakmaiságot, nem a munkavállalóknak (nekik most kötelező), mert ellentétes érdekeket képviselnek, 

ami így nonszensz helyzethez vezet jogi és szakmai tekintetben is. A vagyonőrökről szintén elképesztő 
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módon a rendőrség és a kamara is párhuzamosan vezet nyilvántartást. A kötelező tagság 

önnmagában nonszensz. az pedig főleg, hogy aki aki nem fizet, annak bevonják a vagyonőri 

igazolványát, sokan az elmúlt időszakban lettek így munkanélküliekké. A kötelező kamarai tagság 

mellesleg szembe megy az EU gazdasági szabadságjogokat biztosító rendelkezéseivel, úgy mint a 

munkavállalás szabadságának joga, valamint a letelepedés szabadsága. A külföldiek (vagyonvédelmi 

cég és munkavállaló) számára is kötelező a kamrai tagság, még ha saját hazájában regisztrálva is van, 

és minden engedélye rendben is van. Ez úgyszintén érdekes kérdéseket vet fel, hiszen amennyiben a 

külföldiekre nézve megszüntetik, akkor onnatól a magyarokra sem lehet kötelezőnek tekinteni, mert 

hátrányba hozná őket, ami alkotmányellenes. 2007-ben Európai Bizottság jelezte a szabálytalanság 

miatti aggályait, majd a kormány részéről elmaradt intézkedések hiánya miatt 2009. január 29-én 

kötelességszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az Igazságügyi- és Rendészeti Minisztérium 

(IRM) jelezte: megkezdte a jogszabálymódosítás előkészítését, de ezen nem jutott túl az ügy. 

A kamarai tagságon túlmenő probléma az alvállalkozói láncok kialakulása. Emiatt a munkavállalókat 

gyakran belekényszerítik az alvállalkozói viszonyba, hogy ne legyen muszáj még a minimálbért sem 

kifizetni. Az "alvállalkozói láncban" az utolsó láncszemnek számító vagyonőr, az egyszeri megélni 

vágyó munkavállaló lenyeli a 300-600 forintos órabért és megpróbál megélni, míg a fentebb munka 

nélkül hatalmas pénzeket bezsebelő alvállalkozók kihasználják az őrt. Munkafeltételeiket (például az 

említett ruha) megfizettetik vele, a sarcokat, valamint az órabér-differenciát levonva tovább építhetik 

a piramisukat a munkavállaló rovására felhalmozott tőke birtokában. 
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Zűrös a biztonsági őrök foglalkoztatása 

Link: http://www.hrportal.hu/hr/zuros-a-biztonsagi-orok-foglalkoztatasa-20100617.html 

 

Az egyik legnépesebb foglalkoztatási ágazat, a vagyon és biztonságvédelem olyan szakmai, 

működési és pénzügyi válságba került, amelyből csak egy jó törvény tudná kihúzni. A képzés 

felpuhult, a visszásságok miatt a feketegazdaság ebben a szegmensben is gyarapodik, a kötelező 

kamara EU-s szempontból támadható, az illegális biztonsági őrökkel szemben pedig a rendőrség 

tehetetlen. 

Az európai és magyar trendeket is figyelembe véve, a magánbiztonsági szolgáltatások iránti igény 

fokozatosan növekszik, és a munkahelyek száma folyamatosan nő. Egy munkaanyag szerint - amelyet 

a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság, a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói 

Szövetsége és a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége együtt készített még 2008-ban - csak 

Budapesten több mint 2000 vagyonőrt keresnek. Nem mindegy, hogy ez a tömeg milyen 

munkafeltételekkel, mennyiért és hogyan dolgozik. A helyzet élét pedig az adja, hogy nagy többségük 

fegyvert visel a munkája során. 

http://www.hrportal.hu/hr/zuros-a-biztonsagi-orok-foglalkoztatasa-20100617.html
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Alvállalkozóból illegális napszámos 

Az alaphelyzet az, hogy 2005-től, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló CXXXIII. törvény kihirdetése óta csak a rendőrség adhat ki 

engedélyeket, és ők csak ezeket az engedélyeket ellenőrizhetik, az ezzel kapcsolatos visszaéléseket 

büntethetik. Két évvel ezelőtt Turbacs Lajos, a Komárom-Esztergom megyei Vagyonvédelmi Kamara 

elnöke, vagyonvédelmi szakértő még 2008-ban egy új, vagyonvédelmi törvényhez koncepciós 

javaslatokat fogalmazott meg. 

Ebben leírta, hogy a szabályozás csak a vállalkozás keretében végzett tevékenységre - illetve szűk 

körben, részeiben a bankbiztonságra - vonatkozik. Így viszonylag nagy kör a jogszabályt kikerülve 

végezheti a tevékenységet mindenféle engedély, igazolvány nélkül. Ez vonatkozhat bármely 

egyesületre, gazdasági társaságra, mely a tevékenységet nem vette fel tevékenységi körébe. Ennek 

beláthatatlan kriminalisztikai kockázata lehet, és emellett jelentősen sérül az erre a szakmára 

egyértelműen jellemzőnek tekintendő bizalmi elv.  

A jogosulatlan vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozók, vállalkozások esetében eljárást nem 

indítanak, hivatkozva arra, hogy az ő ellenőrzésükre nincs olyan hatóság, amely jogosult lenne. Így a 

teljesen jogszerűtlenül dolgozó vállalkozóknak, cégeknek jobban megéri a tevékenységet nem 

hivatalosan végezni. A három szervezet által készített munkaanyag szerint a rendőrségi engedélyek 

cseréje előtt több mint 39 000 egyéni vállalkozói működési engedély volt kiadva, 2007 végére ez már 

csak 7652 darab. 

A szakértő hasonló problémának látja azt is, hogy a vagyonvédelem területén is egyre jobban 

elszaporodtak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek. Igaz, hogy papíron ezek a cégek személy-

vagyonvédelmi tevékenységet látnak el, de ténylegesen csak a fővállalkozó alkalmazottainak 

adminisztratív foglalkozására rendezkedtek be. Az ő feladatuk így csak annyi, hogy a munkaerő 

részére a munkabért és egyéb járandóságokat kifizessék. Néhány esetben ugyanazon tulajdonosi 

körhöz tartozó cégek végzik ezt a tevékenységet országosan. A dolgozók csak bérfizetés és 

munkaügyi szempontból tartoznak ezekhez a cégekhez. A tényleges utasításokat a fővállalkozó 

képviselője adja nekik. A munkavállaló legtöbb esetben nem is találkozik a foglalkoztatójával, illetve 

annak képviselőjével.  

Turbacs Lajos szerint, sok esetben kiderült, hogy a munkavállalók után a járulékfizetés sem történt 

meg. Néhány esetben még akkor sem, ha azt az esetleg megkapott bizonylat szerint a dolgozótól 

levonták. De még gyakoribb az az eset, amikor a munkavállalók a kifizetésről semmiféle bizonylatot 

nem kapnak. Nehezíti a hatósági ellenőrzést az, hogy az alvállalkozók munkatársai a legtöbb esetben 

a fővállalkozó formaruháját viselik. Így az ellenőrző hatóságok számára a tényleges foglalkoztató 

kiléte nem derül ki. A munkavállaló ugyanis rendelkezik a szükséges szakmai igazolvánnyal, a 

rendőrség felé be van jelentve a foglalkoztatása, csak éppen nem a tényleges foglalkoztató részéről. 

Így különösen a lőfegyverek jogszerű kiadása tekintetében merülhetnek fel problémák. A szerző 

érdekes példát említ. Ha a fővállalkozó foglalkoztat egy alvállalkozót, aki rendelkezik fegyvertartási 

engedéllyel, de például a fegyveres vagyonőrt egy harmadik cég alkalmazza, amely a feltételekkel 

egyáltalán nem rendelkezik. 
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A másik esetben 24 órás szolgálatra alkalmazzák a személy-vagyonőrt fegyveresen. A fővállalkozó 

szerződést köt napi 4 órás foglalkoztatásra. A nap többi részében a fegyver jogszerű kiadása hogyan 

valósul meg? 

A helyzetet az sem menti, hogy a szerző úgy látja, egyre több bizonytalan hátterű cég jelenik meg a 

vagyonvédelmi piacon is. Jelenleg ezekkel kapcsolatban a hatóságok tehetetlenek. Több cég 1-2 

évente megszünteti tevékenységét - általában a felhalmozott tartozások, bírságok miatt - és a 

következő nappal új néven ugyanazzal a tulajdonosi körrel új céget alapít és folytatja tovább a 

tevékenységet. Ez az eljárás, a szakértő szerint, nem felel meg munka végzéséhez elengedhetetlen, 

bizalmi elv követelményeinek. 

A sorozatos alvállalkoztatások ebben az ágazatban is megjelentek. A körbetartozások mellett azt a 

helyzetet teremtették, hogy a megbízó a végén már nem is tudja, hogy ténylegesen milyen hátterű 

cég látja el a tevékenységet. Ez is súlyos kriminalisztikai kockázatot jelenthet. A formaruha használata 

segíthet ezen a helyzeten, de csak abban az esetben, ha a formaruhán a tényleges alkalmazó neve 

szerepelne, tehát az ellenőrző hatóság tudja, hogy kinek a munkatársa látja el ténylegesen a 

szolgálatot. Természetesen ez a fővállalkozók esetében komoly ellenállást váltana ki, mivel Turbacs 

Lajos szerint, az jól hangzik, hogy "nekünk van 2000 fő vagyonőrünk", de ténylegesen ebből a saját 

alkalmazott valójában csak 500 fő.  

A feketemunka terjedésének okáról a szerző azt írja, hogy elsősorban a méltánytalanul alacsony 

vállalási árakban keresendő. Még az állami megbízások, pályázatok esetében is a hivatalos 

minimálbér és járulékai alatt van a vállalási ár. Természetesen a fővállalkozónak is tudnia kell, hogy az 

általa adott vállalási díjból a törvényes minimálbér és járulékai nem fizethetők ki. Ugyanez a helyzet a 

megbízók esetében is. 

A szakértő szerint a munkavállalók esetében az okoz komoly gondot, hogy a túlnyomó többség után 

hivatalosan nem történik meg a járulék befizetése. A munkavállalók egy része azt sem tudja, hogy ki a 

tényleges foglalkoztatója, hisz ők csak a saját főnökeikkel találkoznak. A kifizetéseket zsebbe kapják, 

bizonylat nélkül. A szerző egy másik, gyakori esetet is említ, amikor a kifizetések papíron szabályosan 

történnek, de a munkáltató a járulékot - még a munkavállalótól levont járulékot sem - nem fizeti be 

az államnak. Így a munkavállaló nem szerez szolgálati időt. Néhány esetben a foglalkoztató az OEP 

felé a munkavállalót bejelenti, hogy megnyugodjon, de a befizetéseket nem teljesíti utána.  

Ezen kívül, meg kell említeni még azt a joggyakorlatot, amely a törvényben úgy jelenik meg, hogy 

mixelve kezeli a munkaviszonyt a vállalkozói jogviszonnyal. 

A három szervezet által készített munkaanyagból kiderül, hogy ha a fővállalkozó az alvállalkozót 

harminc nap időtartamot meghaladó, folyamatosan elvégzendő személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység, illetve magánnyomozás végrehajtásával bízza meg, úgy az alvállalkozót - feltéve hogy a 

keresőképtelen betegség tényét és a betegség időtartamát háziorvos igazolja - évi tizenkét nyolcórás 

munkanapnak megfelelő, összesen kilencvenhat munkaóra fizetett egészségügyi szabadság illeti 

meg.( 20. § (1)). Erre az egészségügyi szabadság időtartamára a szerződésben megállapított 

alapóradíjat a fővállalkozó fizeti. Természetesen, számla ellenében, hiszen szerződéses a jogviszony. 

Arra a kérdésre azonban, a szerzők szerint, egyetlen pénzügyi szakember sem tudott választ adni, 

hogy az egyéni alvállalkozó milyen számlát állítson ki a betegszabadságról. Vajon mi a 
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betegszabadság SZJ száma? Tudomásuk szerint eddig egyetlen cég sem fogadott be ilyen számlát és 

egyetlen egyéni alvállalkozó sem állított ki ilyet. 

Kamarával, vagy anélkül 

Szinte a törvény megszületése pillanatától problémás a helyzete a biztonsági őrök kötelező kamarai 

tagságának. A törvény ezen a pontján ugyanis ellentétes a szakmai képesítések elismeréséről szóló 

EU-s, 2005/36/EK irányelv II. cím 6. cikkével. Ez ugyanis leszögezi, hogy ha egy EGT-államban 

letelepedett szolgáltatást nyújtó egy másikban kíván átmeneti vagy alkalmi jelleggel szolgáltatást 

nyújtani, és szabályozott szakmáról van szó, akkor a szolgáltatás nyújtása megkezdésének nem lehet 

feltételéül szabni valamely szakmai szervezet vagy testület általi nyilvántartásba vételt, vagy ilyenben 

való tagság betöltését.  

Például, nem tisztázott, hogy kötelezően szakmai kamarai tagnak kellene lenni annak a 

pénzszállítónak, aki más EU állam polgára és évente kétszer tranzitszállítást végez Magyarországon 

keresztül? Regisztráltatnia kell-e magát annak a cégnek a szakmai kamaránál, aki az említett 

pénzszállítókat foglalkoztatja? Ha igen, akkor ez azt jelentené, hogy minden egyes országban, 

amelyen keresztül a szállítás történik, regisztráltatnia kellene magát és a céget a hatóságoknál?  

A másik esetben, a pénzszállításban már európai gyakorlat, hogy egyes határ menti településeken a 

másik államban működő pénzszállító cég szállítja el a bevételeket. Az ilyen osztrák, szlovén vagy 

szlovák cégnek regisztráltatnia kellene magát, és a dolgozóinak kötelezően szakmai kamarai tagoknak 

kellene lenni?  

Ha pedig ez így jogellenes-, aminek a kapcsán épp most kapott megint Magyarország egy EU-s 

figyelmeztetést, akkor csak a magyar biztonsági őrök kötelezhetők erre a tagságra? Ez viszont az ő 

súlyos versenyhátrányukat jelentené. 

Fegyveres képzés távoktatással, minimális óraszámban 

A kamaráknak, ha megmaradnak, hatalmas szerepük lehetne a biztonsági szolgálati képzés 

újraszervezésében, ellenőrzésében. Turbacs Lajos, vagyonvédelmi szakértő szerint a mai oktatási 

rendszerben nagyon sok visszássággal lehet találkozni. Többen távoktatásban, minimális óraszámban 

(48-60 óra) oktatnak. Több oktató cég a jelenlétet sem kívánja meg a hallgatóktól. Az egyetlen cél a 

bizonyítvány megszerzése. Ez nem is olyan nehéz, hisz a kimeneti követelmények érvényesítése nem 

minden vizsgabizottságban érvényesül egyértelműen. A szerző szerint, több helyen a vizsgabizottság, 

kegyelmi bizottságként működik. 

Még a képzés elnevezése körül sincs megegyezés. A három szakmai szervezet által publikált 

munkaanyagban az áll, miszerint elkészült az magánbiztonsági tevékenység fogalomrendszerének 

európai szabványa, az EN 15602:2008 szabvány. A szabvány szerint az elfogadott kifejezés Security 

guard (az angolok kérésére a Security Officer is nevezhető ez a tevékenység, amelynek jelentése 

tájékoztatásuk szerint megegyezik a Security Guard fogalmával, azaz szinonimaként használják a két 

fogalmat.). A jelenlegi szakképzési szakmai- és vizsgakövetelmények elkészítésekor elfogadottá vált a 

"Biztonsági őr", mint alap szakképesítés. A személyőr (testőr), valamint a vagyonőr rész-

szakképesítésként lettek nevesítve. A magyar kifejezések idegen nyelvre fordításakor a személy- és 

vagyonőr kifejezés (például angolra a body- and property guard) teljesen megváltoztatja az eredeti 

fogalom értelmét, azaz nem a biztonsági őr fogalmát jelenti, hanem csak annak egy leszűkített 

változatát.  
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Végezetül, hogy szemléletesen ráláthassunk az egész anomáliára, idézünk Farkas Péternek, a 

Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezet Közép-magyarországi Elnökségi tagjának, a 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott anyagából. 

"Ez az ügy már lassan 5 éve húzódik, és amióta Magyarország belépett az Európai Unióba, azóta a 

Személy-, Vagyonvédelmi-, Magánnyomozói-, Szakmai Kamara jogtalanul szedi be a vagyonvédelmi 

munkavállalóktól és vállalkozásoktól a regisztrációs díjakat, adminisztrációs díjakat, és az évente 

növekvő tagdíjakat, ami összesen több milliárd forintnak felel meg." 
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Zűrös a biztonsági őrök foglalkoztatása 
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Az egyik legnépesebb foglalkoztatási ágazat, a vagyon és biztonságvédelem olyan szakmai, 

működési és pénzügyi válságba került, amelyből csak egy jó törvény tudná kihúzni. A képzés 

felpuhult, a visszásságok miatt a feketegazdaság ebben a szegmensben is gyarapodik, a kötelező 

kamara EU-s szempontból támadható, az illegális biztonsági őrökkel szemben pedig a rendőrség 

tehetetlen. 

Az európai és magyar trendeket is figyelembe véve, a magánbiztonsági szolgáltatások iránti igény 

fokozatosan növekszik, és a munkahelyek száma folyamatosan nő. Egy munkaanyag szerint - amelyet 

a Magánbiztonsági Ágazati Párbeszéd Bizottság, a Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói 

Szövetsége és a Vagyonvédelmi Szakszervezetek Szövetsége együtt készített még 2008-ban - csak 

Budapesten több mint 2000 vagyonőrt keresnek. Nem mindegy, hogy ez a tömeg milyen 

munkafeltételekkel, mennyiért és hogyan dolgozik. A helyzet élét pedig az adja, hogy nagy többségük 

fegyvert visel a munkája során. 

Alvállalkozóból illegális napszámos 

Az alaphelyzet az, hogy 2005-től, a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység szabályairól szóló CXXXIII. törvény kihirdetése óta csak a rendőrség adhat ki 

engedélyeket, és ők csak ezeket az engedélyeket ellenőrizhetik, az ezzel kapcsolatos visszaéléseket 

büntethetik. Két évvel ezelőtt Turbacs Lajos, a Komárom-Esztergom megyei Vagyonvédelmi Kamara 

elnöke, vagyonvédelmi szakértő még 2008-ban egy új, vagyonvédelmi törvényhez koncepciós 

javaslatokat fogalmazott meg. 

Ebben leírta, hogy a szabályozás csak a vállalkozás keretében végzett tevékenységre - illetve szűk 

körben, részeiben a bankbiztonságra - vonatkozik. Így viszonylag nagy kör a jogszabályt kikerülve 

végezheti a tevékenységet mindenféle engedély, igazolvány nélkül. Ez vonatkozhat bármely 

egyesületre, gazdasági társaságra, mely a tevékenységet nem vette fel tevékenységi körébe. Ennek 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26395
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beláthatatlan kriminalisztikai kockázata lehet, és emellett jelentősen sérül az erre a szakmára 

egyértelműen jellemzőnek tekintendő bizalmi elv. 

A jogosulatlan vagyonvédelmi tevékenységet végző vállalkozók, vállalkozások esetében eljárást nem 

indítanak, hivatkozva arra, hogy az ő ellenőrzésükre nincs olyan hatóság, amely jogosult lenne. Így a 

teljesen jogszerűtlenül dolgozó vállalkozóknak, cégeknek jobban megéri a tevékenységet nem 

hivatalosan végezni. A három szervezet által készített munkaanyag szerint a rendőrségi engedélyek 

cseréje előtt több mint 39 000 egyéni vállalkozói működési engedély volt kiadva, 2007 végére ez már 

csak 7652 darab. 

A szakértő hasonló problémának látja azt is, hogy a vagyonvédelem területén is egyre jobban 

elszaporodtak a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégek. Igaz, hogy papíron ezek a cégek személy-

vagyonvédelmi tevékenységet látnak el, de ténylegesen csak a fővállalkozó alkalmazottainak 

adminisztratív foglalkozására rendezkedtek be. Az ő feladatuk így csak annyi, hogy a munkaerő 

részére a munkabért és egyéb járandóságokat kifizessék. Néhány esetben ugyanazon tulajdonosi 

körhöz tartozó cégek végzik ezt a tevékenységet országosan. A dolgozók csak bérfizetés és 

munkaügyi szempontból tartoznak ezekhez a cégekhez. A tényleges utasításokat a fővállalkozó 

képviselője adja nekik. A munkavállaló legtöbb esetben nem is találkozik a foglalkoztatójával, illetve 

annak képviselőjével. 

Turbacs Lajos szerint, sok esetben kiderült, hogy a munkavállalók után a járulékfizetés sem történt 

meg. Néhány esetben még akkor sem, ha azt az esetleg megkapott bizonylat szerint a dolgozótól 

levonták. De még gyakoribb az az eset, amikor a munkavállalók a kifizetésről semmiféle bizonylatot 

nem kapnak. Nehezíti a hatósági ellenőrzést az, hogy az alvállalkozók munkatársai a legtöbb esetben 

a fővállalkozó formaruháját viselik. Így az ellenőrző hatóságok számára a tényleges foglalkoztató 

kiléte nem derül ki. A munkavállaló ugyanis rendelkezik a szükséges szakmai igazolvánnyal, a 

rendőrség felé be van jelentve a foglalkoztatása, csak éppen nem a tényleges foglalkoztató részéről. 

Így különösen a lőfegyverek jogszerű kiadása tekintetében merülhetnek fel problémák. A szerző 

érdekes példát említ. Ha a fővállalkozó foglalkoztat egy alvállalkozót, aki rendelkezik fegyvertartási 

engedéllyel, de például a fegyveres vagyonőrt egy harmadik cég alkalmazza, amely a feltételekkel 

egyáltalán nem rendelkezik. 

A másik esetben 24 órás szolgálatra alkalmazzák a személy-vagyonőrt fegyveresen. A fővállalkozó 

szerződést köt napi 4 órás foglalkoztatásra. A nap többi részében a fegyver jogszerű kiadása hogyan 

valósul meg? 

A helyzetet az sem menti, hogy a szerző úgy látja, egyre több bizonytalan hátterű cég jelenik meg a 

vagyonvédelmi piacon is. Jelenleg ezekkel kapcsolatban a hatóságok tehetetlenek. Több cég 1-2 

évente megszünteti tevékenységét - általában a felhalmozott tartozások, bírságok miatt - és a 

következő nappal új néven ugyanazzal a tulajdonosi körrel új céget alapít és folytatja tovább a 

tevékenységet. Ez az eljárás, a szakértő szerint, nem felel meg munka végzéséhez elengedhetetlen, 

bizalmi elv követelményeinek. 

A sorozatos alvállalkoztatások ebben az ágazatban is megjelentek. A körbetartozások mellett azt a 

helyzetet teremtették, hogy a megbízó a végén már nem is tudja, hogy ténylegesen milyen hátterű 

cég látja el a tevékenységet. Ez is súlyos kriminalisztikai kockázatot jelenthet. A formaruha használata 

segíthet ezen a helyzeten, de csak abban az esetben, ha a formaruhán a tényleges alkalmazó neve 
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szerepelne, tehát az ellenőrző hatóság tudja, hogy kinek a munkatársa látja el ténylegesen a 

szolgálatot. Természetesen ez a fővállalkozók esetében komoly ellenállást váltana ki, mivel Turbacs 

Lajos szerint, az jól hangzik, hogy "nekünk van 2000 fő vagyonőrünk", de ténylegesen ebből a saját 

alkalmazott valójában csak 500 fő. 

A feketemunka terjedésének okáról a szerző azt írja, hogy elsősorban a méltánytalanul alacsony 

vállalási árakban keresendő. Még az állami megbízások, pályázatok esetében is a hivatalos 

minimálbér és járulékai alatt van a vállalási ár. Természetesen a fővállalkozónak is tudnia kell, hogy az 

általa adott vállalási díjból a törvényes minimálbér és járulékai nem fizethetők ki. Ugyanez a helyzet a 

megbízók esetében is. 

A szakértő szerint a munkavállalók esetében az okoz komoly gondot, hogy a túlnyomó többség után 

hivatalosan nem történik meg a járulék befizetése. A munkavállalók egy része azt sem tudja, hogy ki a 

tényleges foglalkoztatója, hisz ők csak a saját főnökeikkel találkoznak. A kifizetéseket zsebbe kapják, 

bizonylat nélkül. A szerző egy másik, gyakori esetet is említ, amikor a kifizetések papíron szabályosan 

történnek, de a munkáltató a járulékot - még a munkavállalótól levont járulékot sem - nem fizeti be 

az államnak. Így a munkavállaló nem szerez szolgálati időt. Néhány esetben a foglalkoztató az OEP 

felé a munkavállalót bejelenti, hogy megnyugodjon, de a befizetéseket nem teljesíti utána. 

Ezen kívül, meg kell említeni még azt a joggyakorlatot, amely a törvényben úgy jelenik meg, hogy 

mixelve kezeli a munkaviszonyt a vállalkozói jogviszonnyal. 

A három szervezet által készített munkaanyagból kiderül, hogy ha a fővállalkozó az alvállalkozót 

harminc nap időtartamot meghaladó, folyamatosan elvégzendő személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység, illetve magánnyomozás végrehajtásával bízza meg, úgy az alvállalkozót - feltéve hogy a 

keresőképtelen betegség tényét és a betegség időtartamát háziorvos igazolja - évi tizenkét nyolcórás 

munkanapnak megfelelő, összesen kilencvenhat munkaóra fizetett egészségügyi szabadság illeti 

meg.( 20. § (1)). Erre az egészségügyi szabadság időtartamára a szerződésben megállapított 

alapóradíjat a fővállalkozó fizeti. Természetesen, számla ellenében, hiszen szerződéses a jogviszony. 

Arra a kérdésre azonban, a szerzők szerint, egyetlen pénzügyi szakember sem tudott választ adni, 

hogy az egyéni alvállalkozó milyen számlát állítson ki a betegszabadságról. Vajon mi a 

betegszabadság SZJ száma? Tudomásuk szerint eddig egyetlen cég sem fogadott be ilyen számlát és 

egyetlen egyéni alvállalkozó sem állított ki ilyet. 

Kamarával, vagy anélkül 

Szinte a törvény megszületése pillanatától problémás a helyzete a biztonsági őrök kötelező kamarai 

tagságának. A törvény ezen a pontján ugyanis ellentétes a szakmai képesítések elismeréséről szóló 

EU-s, 2005/36/EK irányelv II. cím 6. cikkével. Ez ugyanis leszögezi, hogy ha egy EGT-államban 

letelepedett szolgáltatást nyújtó egy másikban kíván átmeneti vagy alkalmi jelleggel szolgáltatást 

nyújtani, és szabályozott szakmáról van szó, akkor a szolgáltatás nyújtása megkezdésének nem lehet 

feltételéül szabni valamely szakmai szervezet vagy testület általi nyilvántartásba vételt, vagy ilyenben 

való tagság betöltését. 

Például, nem tisztázott, hogy kötelezően szakmai kamarai tagnak kellene lenni annak a 

pénzszállítónak, aki más EU állam polgára és évente kétszer tranzitszállítást végez Magyarországon 

keresztül? Regisztráltatnia kell-e magát annak a cégnek a szakmai kamaránál, aki az említett 
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pénzszállítókat foglalkoztatja? Ha igen, akkor ez azt jelentené, hogy minden egyes országban, 

amelyen keresztül a szállítás történik, regisztráltatnia kellene magát és a céget a hatóságoknál? 

A másik esetben, a pénzszállításban már európai gyakorlat, hogy egyes határ menti településeken a 

másik államban működő pénzszállító cég szállítja el a bevételeket. Az ilyen osztrák, szlovén vagy 

szlovák cégnek regisztráltatnia kellene magát, és a dolgozóinak kötelezően szakmai kamarai tagoknak 

kellene lenni? 

Ha pedig ez így jogellenes-, aminek a kapcsán épp most kapott megint Magyarország egy EU-s 

figyelmeztetést, akkor csak a magyar biztonsági őrök kötelezhetők erre a tagságra? Ez viszont az ő 

súlyos versenyhátrányukat jelentené. 

Fegyveres képzés távoktatással, minimális óraszámban 

A kamaráknak, ha megmaradnak, hatalmas szerepük lehetne a biztonsági szolgálati képzés 

újraszervezésében, ellenőrzésében. Turbacs Lajos, vagyonvédelmi szakértő szerint a mai oktatási 

rendszerben nagyon sok visszássággal lehet találkozni. Többen távoktatásban, minimális óraszámban 

(48-60 óra) oktatnak. Több oktató cég a jelenlétet sem kívánja meg a hallgatóktól. Az egyetlen cél a 

bizonyítvány megszerzése. Ez nem is olyan nehéz, hisz a kimeneti követelmények érvényesítése nem 

minden vizsgabizottságban érvényesül egyértelműen. A szerző szerint, több helyen a vizsgabizottság, 

kegyelmi bizottságként működik. 

Még a képzés elnevezése körül sincs megegyezés. A három szakmai szervezet által publikált 

munkaanyagban az áll, miszerint elkészült az magánbiztonsági tevékenység fogalomrendszerének 

európai szabványa, az EN 15602:2008 szabvány. A szabvány szerint az elfogadott kifejezés Security 

guard (az angolok kérésére a Security Officer is nevezhető ez a tevékenység, amelynek jelentése 

tájékoztatásuk szerint megegyezik a Security Guard fogalmával, azaz szinonimaként használják a két 

fogalmat.). A jelenlegi szakképzési szakmai- és vizsgakövetelmények elkészítésekor elfogadottá vált a 

"Biztonsági őr", mint alap szakképesítés. A személyőr (testőr), valamint a vagyonőr rész-

szakképesítésként lettek nevesítve. A magyar kifejezések idegen nyelvre fordításakor a személy- és 

vagyonőr kifejezés (például angolra a body- and property guard) teljesen megváltoztatja az eredeti 

fogalom értelmét, azaz nem a biztonsági őr fogalmát jelenti, hanem csak annak egy leszűkített 

változatát. 

Végezetül, hogy szemléletesen ráláthassunk az egész anomáliára, idézünk Farkas Péternek, a 

Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezet Közép-magyarországi Elnökségi tagjának, a 

szerkesztőségünkhöz eljuttatott anyagából. 

"Ez az ügy már lassan 5 éve húzódik, és amióta Magyarország belépett az Európai Unióba, azóta a 

Személy-, Vagyonvédelmi-, Magánnyomozói-, Szakmai Kamara jogtalanul szedi be a vagyonvédelmi 

munkavállalóktól és vállalkozásoktól a regisztrációs díjakat, adminisztrációs díjakat, és az évente 

növekvő tagdíjakat, ami összesen több milliárd forintnak felel meg."  
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A tartalomból: 

- Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át Köztársasági 

Elnök Hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

http://jobbikmagyarorszag.info/aggregator/sources/3
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- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. 

Az elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk 

után nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jut eszébe. Hintóval, illetve 

pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a fővárosban élő régi és új 

arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 

tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből, Prati, Trionfale, Parioli valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 

-Történelem a jogász szemével: Beszélgetés Szádeczky-Kardoss Irmával 
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- Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át Köztársasági 

Elnök Hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

http://devecser.jobbik.hu/content/t%C3%BAl-g%C3%BAnyhat%C3%A1ron-szegedi-csan%C3%A1d-irod%C3%A1t-nyitott-sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld%C3%B6n-megjelent-bark%C3%A1d-hetilap-legfris
http://devecser.jobbik.hu/content/t%C3%BAl-g%C3%BAnyhat%C3%A1ron-szegedi-csan%C3%A1d-irod%C3%A1t-nyitott-sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld%C3%B6n-megjelent-bark%C3%A1d-hetilap-legfris
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alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. Az 

elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk után 

nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jut eszébe. Hintóval, illetve 

pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a fővárosban élő régi és új 

arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 

tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből, Prati, Trionfale, Parioli valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 

- Történelem a jogász szemével: Beszélgetés Szádeczky-Kardoss Irmával 
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A tartalomból: 

- Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át Köztársasági 

Elnök Hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

http://vac.jobbik.hu/aggregator/sources/1
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- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. 

Az elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk 

után nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jut eszébe. Hintóval, illetve 

pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a fővárosban élő régi és új 

arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 

tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből, Prati, Trionfale, Parioli valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 

Történelem a jogász szemével : Beszélgetés Szádeczky-Kardoss Irmával 
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- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

http://sandorfalva.jobbik.hu/aggregator/sources/1


 

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 
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Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 
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arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 
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fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 
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Történelem a jogász szemével : Beszélgetés Szádeczky-Kardoss Irmával 
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Szerző: S. A. 

Cím:  

Mire szedik a tagdíjat 

 

Én egy jelenleg munka nélküli vagyonőr vagyok, és a Személy- és Vagyonőri, Magánnyomozói 

Szakmai Kamarával kapcsolatban szeretnék véleményt nyilvánítani. Ez a szervezet 5900 forint éves 

tagdíjat szed, nagyjából a semmire. Szolgáltatást nem nyújtanak, munkához jutni nem segítenek. 

Sajnos sokszor vagy eszünk, vagy tagdíjat fizetünk! Szeretném, ha a kormány felülvizsgálná az ilyen 

szervezetek működését. Negyedmillió vagyonőr van ma az országban – ezt szorozzuk be 5900-zal. Ez 

már szép összeg, aminek lenne jobb helye is. 
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FMH.hu 

Szerző: Kocsis Noémi 

Cím:  

Kamu a garantált állás, túlkínálat van biztonsági őrből 

Link: http://fmh.hu/cimlapon/20100621_tulkinalat_biztonsagi_orbol 

 

FMH - Kék György egyike azon 120 ezer magyar embernek, aki ma biztonsági őrként próbálna 

elhelyezkedni. De sikertelenül. Közben a képzők állásgaranciával képeznek vagyonőröket, a 

közvetítők pedig az alacsony színvonalat kritizálják... 

Állásinterjún vagyunk egy fehérvári művelődési házban, ahol két markos fiatalember vagy negyven, 

kevésbé markos, zömében csüggedt tekintetű férfit kérdez ki ilyesmikről: dolgozott-e korábban 

vagyonvédelemben, kellően határozott-e és a többi. A jelentkezők nagy része egyáltalán nem látszik 

megfelelni az uralkodó társadalmi elvárásnak, miszerint a biztonsági őr csakis nagydarab, kigyúrt 

izomagy lehet, akinek puszta látásától is inába száll az objektumba behatolni készülő bátorsága. Kék 

György legalábbis nem ilyen. Az 52 éves férfi régóta kilincsel munkáért. Több képzési hirdetésben 

olvasta, ha elvégzi a biztonsági őr tanfolyamot, garantálják számára az elhelyezkedést. 

- Ez átverés - fogalmazza meg most már hét visszautasítás után. A kezében szorongatott cetlin - ezt a 

tanfolyamon kapta - lévő telefonszámok mellett sorra jelölte meg, melyik nem kapcsolható, vagy 

nem is létezik. Az utolsó meg éppen a szakkamara száma. Kék György családjában jelenleg nincs 

kereső, felesége, lánya is állástalan, ő maga összességében 130 ezer forintot fizetett ki a képzésre, 

mégis egy helyben toporog. Leginkább a hirdetésekbe foglalt túlzások miatt mérges. 

- Mese habbal az egész, hogy aki elvégzi a tanfolyamot, munkát is kap - foglal hasonló állást a 

Várpalotáról jött Lakner Ferenc, akinek lánya javasolta a képzés elvégzését. Ő is ötven feletti. 

Odabent, a szobában már a papírokat kitöltött férfiakat kérdezik ki a fiatalemberek, akik nem 

kifejezetten elégedettek az emberanyaggal. 

- Kezdetben még voltak kritériumok (minimum 170 centis magasság, 80 kg-os súly, rendezett családi 

háttér), ma mindenki úgy gondolja: ha jobb nincs, elmegyek biztonsági őrnek, annak még jó leszek. 

Sajnos ide is jött most úriember, aki még ki sem volt józanodva. Az ilyen munkavállalók nem 

segítenek a szakma jó hírén, a szakembert keresők, a megrendelőink pedig igényesek, ráadásul ma 

nemhogy több biztonsági- és vagyonőrre van szükség, hanem éppen kevesebbre. Rajtuk is spórolnak 

ugyanis a cégek: ahol eddig ketten őriztek egy telephelyet, vagy áruházat, onnan biztosan elküldik az 

egyiket. A képzés hibája, hogy ennyien kerülnek be a körbe, őrületes túlkínálat van, pedig a bérek 

alacsonyak, alig találkozni 350-400 forintos órabérnél magasabbal, a munkaidő viszont nem 8, hanem 

inkább 10-12 órás, sokakat zsebből fizetnek ki, szerződés nélkül. 

http://fmh.hu/cimlapon/20100621_tulkinalat_biztonsagi_orbol
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"Hol van és mit tesz a kamara???" - fogalmazták meg többen. A Személy,- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete (amely e szombaton szervezi első 

vagyonőr napját és versenyét) több módon igyekezne a jövőben enyhíteni a gondokon - állítja Kárpáti 

Zoltán titkár. A képzés szigorításával, szakmai ellenőrzéssel, de generális jogszabályváltozásra is 

szükség lenne. Ma hazánkban 120 ezren dolgoznak a szakmában. A tanfolyam elvégzéséhez pedig 

csak 8 általános kell. 
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FMH - Kék György egyike azon 120 ezer magyar embernek, aki ma biztonsági őrként próbálna 

elhelyezkedni. De sikertelenül. Közben a képzők állásgaranciával képeznek vagyonőröket, a 

közvetítők pedig az alacsony színvonalat kritizálják...   

Állásinterjún vagyunk egy fehérvári művelődési házban, ahol két markos fiatalember vagy negyven, 

kevésbé markos, zömében csüggedt tekintetű férfit kérdez ki ilyesmikről: dolgozott-e korábban 

vagyonvédelemben, kellően határozott-e és a többi. A jelentkezők nagy része egyáltalán nem látszik 

megfelelni az uralkodó társadalmi elvárásnak, miszerint a biztonsági őr csakis nagydarab, kigyúrt 

izomagy lehet, akinek puszta látásától is inába száll az objektumba behatolni készülő bátorsága. Kék 

György legalábbis nem ilyen. Az 52 éves férfi régóta kilincsel munkáért. Több képzési hirdetésben 

olvasta, ha elvégzi a biztonsági őr tanfolyamot, garantálják számára az elhelyezkedést. 

- Ez átverés - fogalmazza meg most már hét visszautasítás után. A kezében szorongatott cetlin - ezt a 

tanfolyamon kapta - lévő telefonszámok mellett sorra jelölte meg, melyik nem kapcsolható, vagy 

nem is létezik. Az utolsó meg éppen a szakkamara száma. Kék György családjában jelenleg nincs 

kereső, felesége, lánya is állástalan, ő maga összességében 130 ezer forintot fizetett ki a képzésre, 

mégis egy helyben toporog. Leginkább a hirdetésekbe foglalt túlzások miatt mérges. 

- Mese habbal az egész, hogy aki elvégzi a tanfolyamot, munkát is kap - foglal hasonló állást a 

Várpalotáról jött Lakner Ferenc, akinek lánya javasolta a képzés elvégzését. Ő is ötven feletti. 

Odabent, a szobában már a papírokat kitöltött férfiakat kérdezik ki a fiatalemberek, akik nem 

kifejezetten elégedettek az emberanyaggal. 

- Kezdetben még voltak kritériumok (minimum 170 centis magasság, 80 kg-os súly, rendezett családi 

háttér), ma mindenki úgy gondolja: ha jobb nincs, elmegyek biztonsági őrnek, annak még jó leszek. 

Sajnos ide is jött most úriember, aki még ki sem volt józanodva. Az ilyen munkavállalók nem 

segítenek a szakma jó hírén, a szakembert keresők, a megrendelőink pedig igényesek, ráadásul ma 

nemhogy több biztonsági- és vagyonőrre van szükség, hanem éppen kevesebbre. Rajtuk is spórolnak 

ugyanis a cégek: ahol eddig ketten őriztek egy telephelyet, vagy áruházat, onnan biztosan elküldik az 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26420
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egyiket. A képzés hibája, hogy ennyien kerülnek be a körbe, őrületes túlkínálat van, pedig a bérek 

alacsonyak, alig találkozni 350-400 forintos órabérnél magasabbal, a munkaidő viszont nem 8, hanem 

inkább 10-12 órás, sokakat zsebből fizetnek ki, szerződés nélkül. 

"Hol van és mit tesz a kamara???" - fogalmazták meg többen. A Személy,- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete (amely e szombaton szervezi első 

vagyonőr napját és versenyét) több módon igyekezne a jövőben enyhíteni a gondokon - állítja Kárpáti 

Zoltán titkár. A képzés szigorításával, szakmai ellenőrzéssel, de generális jogszabályváltozásra is 

szükség lenne. Ma hazánkban 120 ezren dolgoznak a szakmában. A tanfolyam elvégzéséhez pedig 

csak 8 általános kell. 
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Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. A 

szakma iránti kereslet a legnagyobb válság idején is nagy volt és -más szakmákkal összevetve- pár 

héten belül munkahelyet találhat magának egy frissen végzett vagyonőr. Más kérdés, milyen áron: 

a legtöbb biztonsági őr megsarcolt fizetéséből épphogy meg tud élni, a sarcok jogszerűsége pedig 

erősen megkérdőjelezhető. 

Bármerre is járunk, lépten-nyomon biztonsági őrökbe botolhatunk: ipari telephelyeken, 

építkezéseken, élelmiszerboltokban, irodaházakban, sportrendezvényeken, vagy épp 

szórakozóhelyeken, de a sort hosszasan folytathatnánk. 

Nincs hivatalos statisztika, de több száz cég foglalkozik ma fő- vagy alvállalkozoként személy- és 

vagyonőri szolgáltatással, a szakmában pedig több, mint százezren dolgoznak hivatalosan vagy 

feketén. A feketemunka ebben az ágazatban nem ritka: Magyarországon a vagyonőröknél a második 

leggyakrabb jelenség, valamennyi szakma közül. 

Hiába, a biztonság ma nagy érték, a személy-és vagyonőr-biznisz pedig kimondottan jól jövedelmez. 

Azoknak, akik a piramis csúcsán vannak: a biztonsági cégek tulajdonosainak és vezetőinek, legyenek 

azok fő- vagy alvállalkozók. 

A munkavállalóknak már kevésbé. Ha nem szórakozóhelyről, vagy sportrendezvényről beszélünk 

(ahol az előre kódolható fizikai konfliktusok miatt az őrök jelenléte szükségszerű), joggal 

gondolhatnánk, hogy e szakma leginkább a nyugdíjasoknak való. 

Ha különösebb esemény nem történik, az őrök munkája legtöbbször nyugodtnak nevezhető. 

Mindössze ébrenlétet, figyelmet, ülést és adott esetben némi sétát igényel. Azonban a szakmában 

dolgozók többsége a birtokunkba jutott nem hivatalos statisztikák szerint a középkorú férfiakból 

tevődik össze, de egyre több fiatal is leteszi a vizsgát és vagyonőri végzettséggel kezdi a pályáját a 

munka világában. Szintén vagyonőr berkekből származó információ szerint a gazdasági válságnak 

nevezett pénzügyi megaspekuláció kicsúcsosodásakor rengeteg munkanélkülivé lett betanított 

munkás is a vagyonőr szakmát volt kénytelen választani. 

Fenetebb következetesen a "szakma" kifejezést használtam, noha a vagyonőri képesítés alapvető 

foka egy könnyű tanfolyammal (átlagosan 3-4 hét) megszerezhető. Ebben benne foglaltatik az 

alapvető ismeretek elsajátítása mellett némi önvédelmi képzés, valamint egy orvosi vizsgálat. 

Tanfolyamtot bármely erre való minősítéssel rendelkező cég indíthat. Az ára nyolcvan és százezer 

http://barikad.hu/node/56134
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forint körül mozog, de például a magasabb fokú fegyveres őr vagy testőr végzettséghez mélyebben a 

zsebbe kell nyúlni: ezek kétszázezer forint fölött mozognak. Alapfokú vagyonőri végzettség esetén a 

tanfolyami díjon kívül külön fizetni kell a plasztikkártyáért, amely a végzettséget igazolja, valamint 

évente külön fizetni kell a kötelező vagyonőri kamarai tagságért, de erről majd lentebb. 

A munkaerőpiacon ez a végzettség sok szempontból összehasonlíthatatlan más szakmákkal, azonban 

az tény: a szükséges dokumentumok kiváltása után a hirdetéseket gondosan figyelve (a kezdő 

vagyonőröknek leginkább az internetes apróhirdetéseket érdemes böngészniük) és persze a 

szerencsétől is nagyban függően pár hét, legrosszabb esetben pár hónap alatt sikerülhet 

elhelyezkedniük. 

Más kérdés: milyen feltételekkel és hogyan. Az órabérek differenciáltak, a munkaidő pedig változó. A 

megkérdezett vagyonőrök közül a legrosszabb órabérért dolgozó 350 forintot kap óránként (irodaház 

őrzéséért), míg például rendezvények alkalmi jellegű biztosításáért 2000 forint fölötti órabér sem 

elképzelhetetlen. A munkaidő szintúgy nem egységes. A legtöbb helyen a "24-48" a divat, azaz egy őr 

egy teljes napot dolgozik, míg kettőt pihen, így egy hónapot a munkaadó egy adott helyen három 

munkatárssal abszolválhat. Ritkább a 24-24-es és a 24-72-es beosztás. 

Előbbi az embertelen életvitel, míg utóbbi a kevés munkaóra (így kevesebb bár) miatt népszerűtlen a 

vagyonőrök többségének a berkeiben. Előfordul a 12 órás beosztás is: ezt a munkaadók az esetleges 

éjjeli alvás kiszűrésére találták ki. Ugyanis majd' minden cégnél külön munkakörben foglalkoztatnak 

ellenőröket, akik -főleg éjszaka- a vagyonőrök munkateljesítményét vizsgálják és akár büntetnek is: 

hol okkal, hol alaptalanul. 

Egy esetleges (véletlen vagy szándékos) éjszakai elalvásért tízezres nagyságrendű büntetés vagy 

azonnali elbocsátás is járhat. A büntetés mértéke a fizetés nagyságát nézve nem túl arányos: a 

fentiekből következően egy átlagos őr örülhet, ha a kilencven-százezer forintot megkeresi. a legtöbb 

cégnél szokás a havi fizetésből az úgynevezett ruhapénzt is levonni. Noha a szabályzat egyértelműen 

előírja, a vagyonőr csak cége egyenöltözetét viselheti, a munkaadó mégsem biztosítja az ingyen: 

átlagosan 3-4000 forintot vonnak le a nem túl busás bérből ruhadíjra havonta. 

Még érdekesebb a már említett vagyonőri kamarai tagság. Amely erkölcsi, de alapvető 

esélyegyenlőségi és munkajogi aggályokat is felvet. Minden végzettséggel rendelkező vagyonőr tagja 

kell legyen az állítólagosan érdekképviseletként működő vagyonőri kamarának. Enélkül nem is 

vállalhat munkát: a kamarai tagság minden legális munkavállalásnál feltétel. A kamarai tagsági díj két 

éve még csak 5000 forint volt, információink szerint idén már mind a körülbelül 130 ezer regisztrált 

őr évente be kell fizesse a 6500 forintos kötelező kamarai tagságit. Amiért cserébe gyakorlatilag 

semmit nem kap, kivéve a szervezet kiadványát: a kamarai újságot. Valódi érdekképviseletet a 

kamara nem lát el. 

A kamara elvileg a munkaadói oldalt kell, hogy képviselje. Szakmai szövetségként és 

érdekképviseletként kellene működnie, ezzel szemben a gyakorlatban semmi érdekképviseleti 

tevékenységet nem végez. Mivel a vagyonőri szakma piaci alapon működik, azaz magánvállakozások 

sokaságából tevődik össze, ezért Magyarországon a világon egyedülálló módon működik ez az egy 

kamara: egy adott vállalkozói kör "ellenőrzi" a többi konkurens vállalkozót. Hivatalosan "szakmai" 

alapon. A kamarát a cégeknek kéne alkotni (jelenleg nekik nem kötelező), és így képviselni a 

szakmaiságot, nem a munkavállalóknak (nekik most kötelező), mert ellentétes érdekeket képviselnek, 
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ami így nonszensz helyzethez vezet jogi és szakmai tekintetben is. A vagyonőrökről szintén elképesztő 

módon a rendőrség és a kamara is párhuzamosan vezet nyilvántartást. A kötelező tagság 

önnmagában nonszensz. az pedig főleg, hogy aki aki nem fizet, annak bevonják a vagyonőri 

igazolványát, sokan az elmúlt időszakban lettek így munkanélküliekké. A kötelező kamarai tagság 

mellesleg szembe megy az EU gazdasági szabadságjogokat biztosító rendelkezéseivel, úgy mint a 

munkavállalás szabadságának joga, valamint a letelepedés szabadsága. A külföldiek (vagyonvédelmi 

cég és munkavállaló) számára is kötelező a kamrai tagság, még ha saját hazájában regisztrálva is van, 

és minden engedélye rendben is van. Ez úgyszintén érdekes kérdéseket vet fel, hiszen amennyiben a 

külföldiekre nézve megszüntetik, akkor onnatól a magyarokra sem lehet kötelezőnek tekinteni, mert 

hátrányba hozná őket, ami alkotmányellenes. 2007-ben Európai Bizottság jelezte a szabálytalanság 

miatti aggályait, majd a kormány részéről elmaradt intézkedések hiánya miatt 2009. január 29-én 

kötelességszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az Igazságügyi- és Rendészeti Minisztérium 

(IRM) jelezte: megkezdte a jogszabálymódosítás előkészítését, de ezen nem jutott túl az ügy. 

A kamarai tagságon túlmenő probléma az alvállalkozói láncok kialakulása. Emiatt a munkavállalókat 

gyakran belekényszerítik az alvállalkozói viszonyba, hogy ne legyen muszáj még a minimálbért sem 

kifizetni. Az "alvállalkozói láncban" az utolsó láncszemnek számító vagyonőr, az egyszeri megélni 

vágyó munkavállaló lenyeli a 300-600 forintos órabért és megpróbál megélni, míg a fentebb munka 

nélkül hatalmas pénzeket bezsebelő alvállalkozók kihasználják az őrt. Munkafeltételeiket (például az 

említett ruha) megfizettetik vele, a sarcokat, valamint az órabér-differenciát levonva tovább építhetik 

a piramisukat a munkavállaló rovására felhalmozott tőke birtokában. 
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Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. A 

szakma iránti kereslet a legnagyobb válság idején is nagy volt és -más szakmákkal összevetve- pár 

héten belül munkahelyet találhat magának egy frissen végzett vagyonőr. 

Más kérdés, milyen áron: a legtöbb biztonsági őr megsarcolt fizetéséből épphogy meg tud élni, a 

sarcok jogszerűsége pedig erősen megkérdőjelezhető. 

Bármerre is járunk, lépten-nyomon biztonsági őrökbe botolhatunk: ipari telephelyeken, 

építkezéseken, élelmiszerboltokban, irodaházakban, sportrendezvényeken, vagy épp 

szórakozóhelyeken, de a sort hosszasan folytathatnánk. 

Nincs hivatalos statisztika, de több száz cég foglalkozik ma fő- vagy alvállalkozoként személy- és 

vagyonőri szolgáltatással, a szakmában pedig több, mint százezren dolgoznak hivatalosan vagy 

http://www.egerjobbik.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=20695:vagyonr-kamara-a-legalis-penzlehuzas&catid=70:olvasmanyok&Itemid=94
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feketén. A feketemunka ebben az ágazatban nem ritka: Magyarországon a vagyonőröknél a második 

leggyakrabb jelenség, valamennyi szakma közül. 

Hiába, a biztonság ma nagy érték, a személy-és vagyonőr-biznisz pedig kimondottan jól jövedelmez. 

Azoknak, akik a piramis csúcsán vannak: a biztonsági cégek tulajdonosainak és vezetőinek, legyenek 

azok fő- vagy alvállalkozók. 

A munkavállalóknak már kevésbé. Ha nem szórakozóhelyről, vagy sportrendezvényről beszélünk 

(ahol az előre kódolható fizikai konfliktusok miatt az őrök jelenléte szükségszerű), joggal 

gondolhatnánk, hogy e szakma leginkább a nyugdíjasoknak való. 

Ha különösebb esemény nem történik, az őrök munkája legtöbbször nyugodtnak nevezhető. 

Mindössze ébrenlétet, figyelmet, ülést és adott esetben némi sétát igényel. Azonban a szakmában 

dolgozók többsége a birtokunkba jutott nem hivatalos statisztikák szerint a középkorú férfiakból 

tevődik össze, de egyre több fiatal is leteszi a vizsgát és vagyonőri végzettséggel kezdi a pályáját a 

munka világában. Szintén vagyonőr berkekből származó információ szerint a gazdasági válságnak 

nevezett pénzügyi megaspekuláció kicsúcsosodásakor rengeteg munkanélkülivé lett betanított 

munkás is a vagyonőr szakmát volt kénytelen választani. 

Fenetebb következetesen a "szakma" kifejezést használtam, noha a vagyonőri képesítés alapvető 

foka egy könnyű tanfolyammal (átlagosan 3-4 hét) megszerezhető. Ebben benne foglaltatik az 

alapvető ismeretek elsajátítása mellett némi önvédelmi képzés, valamint egy orvosi vizsgálat. 

Tanfolyamtot bármely erre való minősítéssel rendelkező cég indíthat. Az ára nyolcvan és százezer 

forint körül mozog, de például a magasabb fokú fegyveres őr vagy testőr végzettséghez mélyebben a 

zsebbe kell nyúlni: ezek kétszázezer forint fölött mozognak. Alapfokú vagyonőri végzettség esetén a 

tanfolyami díjon kívül külön fizetni kell a plasztikkártyáért, amely a végzettséget igazolja, valamint 

évente külön fizetni kell a kötelező vagyonőri kamarai tagságért, de erről majd lentebb. 

A munkaerőpiacon ez a végzettség sok szempontból összehasonlíthatatlan más szakmákkal, azonban 

az tény: a szükséges dokumentumok kiváltása után a hirdetéseket gondosan figyelve (a kezdő 

vagyonőröknek leginkább az internetes apróhirdetéseket érdemes böngészniük) és persze a 

szerencsétől is nagyban függően pár hét, legrosszabb esetben pár hónap alatt sikerülhet 

elhelyezkedniük. 

Más kérdés: milyen feltételekkel és hogyan. Az órabérek differenciáltak, a munkaidő pedig változó. A 

megkérdezett vagyonőrök közül a legrosszabb órabérért dolgozó 350 forintot kap óránként (irodaház 

őrzéséért), míg például rendezvények alkalmi jellegű biztosításáért 2000 forint fölötti órabér sem 

elképzelhetetlen. A munkaidő szintúgy nem egységes. A legtöbb helyen a "24-48" a divat, azaz egy őr 

egy teljes napot dolgozik, míg kettőt pihen, így egy hónapot a munkaadó egy adott helyen három 

munkatárssal abszolválhat. Ritkább a 24-24-es és a 24-72-es beosztás. 

Előbbi az embertelen életvitel, míg utóbbi a kevés munkaóra (így kevesebb bár) miatt népszerűtlen a 

vagyonőrök többségének a berkeiben. Előfordul a 12 órás beosztás is: ezt a munkaadók az esetleges 

éjjeli alvás kiszűrésére találták ki. Ugyanis majd' minden cégnél külön munkakörben foglalkoztatnak 

ellenőröket, akik -főleg éjszaka- a vagyonőrök munkateljesítményét vizsgálják és akár büntetnek is: 

hol okkal, hol alaptalanul. 

Egy esetleges (véletlen vagy szándékos) éjszakai elalvásért tízezres nagyságrendű büntetés vagy 

azonnali elbocsátás is járhat. A büntetés mértéke a fizetés nagyságát nézve nem túl arányos: a 
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fentiekből következően egy átlagos őr örülhet, ha a kilencven-százezer forintot megkeresi. a legtöbb 

cégnél szokás a havi fizetésből az úgynevezett ruhapénzt is levonni. Noha a szabályzat egyértelműen 

előírja, a vagyonőr csak cége egyenöltözetét viselheti, a munkaadó mégsem biztosítja az ingyen: 

átlagosan 3-4000 forintot vonnak le a nem túl busás bérből ruhadíjra havonta. 

Még érdekesebb a már említett vagyonőri kamarai tagság. Amely erkölcsi, de alapvető 

esélyegyenlőségi és munkajogi aggályokat is felvet. Minden végzettséggel rendelkező vagyonőr tagja 

kell legyen az állítólagosan érdekképviseletként működő vagyonőri kamarának. Enélkül nem is 

vállalhat munkát: a kamarai tagság minden legális munkavállalásnál feltétel. A kamarai tagsági díj két 

éve még csak 5000 forint volt, információink szerint idén már mind a körülbelül 130 ezer regisztrált 

őr évente be kell fizesse a 6500 forintos kötelező kamarai tagságit. Amiért cserébe gyakorlatilag 

semmit nem kap, kivéve a szervezet kiadványát: a kamarai újságot. Valódi érdekképviseletet a 

kamara nem lát el. 

A kamara elvileg a munkaadói oldalt kell, hogy képviselje. Szakmai szövetségként és 

érdekképviseletként kellene működnie, ezzel szemben a gyakorlatban semmi érdekképviseleti 

tevékenységet nem végez. Mivel a vagyonőri szakma piaci alapon működik, azaz magánvállakozások 

sokaságából tevődik össze, ezért Magyarországon a világon egyedülálló módon működik ez az egy 

kamara: egy adott vállalkozói kör "ellenőrzi" a többi konkurens vállalkozót. Hivatalosan "szakmai" 

alapon. A kamarát a cégeknek kéne alkotni (jelenleg nekik nem kötelező), és így képviselni a 

szakmaiságot, nem a munkavállalóknak (nekik most kötelező), mert ellentétes érdekeket képviselnek, 

ami így nonszensz helyzethez vezet jogi és szakmai tekintetben is. A vagyonőrökről szintén elképesztő 

módon a rendőrség és a kamara is párhuzamosan vezet nyilvántartást. A kötelező tagság 

önnmagában nonszensz. az pedig főleg, hogy aki aki nem fizet, annak bevonják a vagyonőri 

igazolványát, sokan az elmúlt időszakban lettek így munkanélküliekké. A kötelező kamarai tagság 

mellesleg szembe megy az EU gazdasági szabadságjogokat biztosító rendelkezéseivel, úgy mint a 

munkavállalás szabadságának joga, valamint a letelepedés szabadsága. A külföldiek (vagyonvédelmi 

cég és munkavállaló) számára is kötelező a kamrai tagság, még ha saját hazájában regisztrálva is van, 

és minden engedélye rendben is van. Ez úgyszintén érdekes kérdéseket vet fel, hiszen amennyiben a 

külföldiekre nézve megszüntetik, akkor onnatól a magyarokra sem lehet kötelezőnek tekinteni, mert 

hátrányba hozná őket, ami alkotmányellenes. 2007-ben Európai Bizottság jelezte a szabálytalanság 

miatti aggályait, majd a kormány részéről elmaradt intézkedések hiánya miatt 2009. január 29-én 

kötelességszegési eljárást indított Magyarország ellen. Az Igazságügyi- és Rendészeti Minisztérium 

(IRM) jelezte: megkezdte a jogszabálymódosítás előkészítését, de ezen nem jutott túl az ügy. 

A kamarai tagságon túlmenő probléma az alvállalkozói láncok kialakulása. Emiatt a munkavállalókat 

gyakran belekényszerítik az alvállalkozói viszonyba, hogy ne legyen muszáj még a minimálbért sem 

kifizetni. Az "alvállalkozói láncban" az utolsó láncszemnek számító vagyonőr, az egyszeri megélni 

vágyó munkavállaló lenyeli a 300-600 forintos órabért és megpróbál megélni, míg a fentebb munka 

nélkül hatalmas pénzeket bezsebelő alvállalkozók kihasználják az őrt. Munkafeltételeiket (például az 

említett ruha) megfizettetik vele, a sarcokat, valamint az órabér-differenciát levonva tovább építhetik 

a piramisukat a munkavállaló rovására felhalmozott tőke birtokában. 
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Dátum: 2010. június 25. 

Médium:  

Mixonline 

Szerző: Mix 

Cím:  

Mága Zoltán az árvízkárosultakért zenélt 

Link: http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=40106 

 

A Nemzet összefogásaként 2010. június 23-án, szerdán este a Deák téri Evangélikus templomban 

megrendezésre kerülő jótékonysági koncerten több mint 15 millió forint gyűlt össze, ebből 3 millió 

forint készpénz, a többit adomány formájában ajánlották fel az árvízkárosultak részére - mesélte 

Mága Zoltán hegedűművész a koncert után. 

Pintér Sándor belügyminiszter volt a fővédnöke "A Nemzet összefogása az árvízkárosultakért" című 

jótékonysági koncertnek. 

- Hogy sikerült  "A Nemzet összefogása az árvízkárosultakért" címmel meghirdetett rendezvény? 

- Hál'Istennek azt mondhatom, hogy nagyon jól sikerült, ezt az is bizonyította, hogy teltház volt - 

mondta Mága Zoltán hegedűművész. Az  Evangélikus templom zsúfolásig megtelt, egy ülőhely sem 

maradt a koncert idejére. Nagyon jó érzés töltött el, amikor beléptem a templomba, az emberek 

állva, tapsolva fogadtak. A családommal érkeztem egyébként, ők is el szerettek volna jönni és 

hozzájárulni az árvízkárosultak megsegítéséhez. 

Amikor elkezdődött a műsor, megmutatkozott milyen lelkes közönséghez volt szerencsénk. 

Vastapssal hálálták meg a muzsikát, és több dal után is állva tapsoltak. Az emberek a három órás 

koncert végére sem fáradtak el, vissza-visszatapsoltak bennünket. Művésztársaim odajöttek hozzám, 

és meghatódva mondták, hogy életük legszebb koncertjén vannak túl, és nagyon hálásak, hogy  itt 

lehettek. Az est folyamán egyébként a művészek jártak körbe a közönség között, és kosárba 

gyűjtötték az adományokat. A jótékonysági koncerthez hozzájárult: Frankó Tünde, Pándy Piroska és 

Csonka Zsuzsanna a Magyar Állami Operaház magánénekesnői, Kalocsai Zsuzsa az Operettszínház 

primadonnája, Gál Laura operaénekesnő, Boncsér Gergely a Magyar Állami Operaház magánénekese, 

Vadász Zsolt az Operettszínház művésze, Ádok Zoli a Madách Színház művésze és Fodor Zsóka 

színművésznő. Közreműködött a Szolnoki Szimfonikus Zenekar, a Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 

és a Szená-Torok Kórusa. 

- Mennyi adomány gyűlt össze, és pontosan mire fordítják? 

- Több mint 15 millió forint gyűlt össze, ebből 3 millió forint készpénz, a többit adomány formájában 

ajánlották fel az árvízkárosultak részére. Elárvereztem a korábban már bemutatott 

mesterhegedűmet, amelyet Rácz Pál hangszerkészítő mestertől kaptam. Ezt a hegedűt Zelenka Pál, a 

KMGY Zrt. tulajdonosa vásárolta meg 1 millió forintért. Ezt a pénzt felajánlottam 5 árvíz sújtotta 

településnek: Szendrőládnak, Abaújszántónak, Edelénynek, Felsőzsolcának és Boldvának. Ezeknek a 

településeknek a polgármesterei és képviselői részt vettek a koncerten, ott adtam át nekik az 

oklevelet, valamint megkértem őket, hogy mindenhol az iskola kapja a pénzt. 

Azt szeretném ugyanis, ha iskolakezdésnél azokat a gyerekeket segítenék, akiknek az árvíz 

megnehezítette, vagy lehetetlenné tette a beiskolázását. A fennmaradó több mint 2 millió forintot - 

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=40106
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melyből 1 millió forintot a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara nevében 

Birtalan Géza a Vagyonvédelmi Kamara Pest megyei elnöke ajánlott fel - az Ökumenikus 

Segélyszervezet igazgatója, Lehel László vehette át a koncerten, aki felügyelni fogja az összeg 

szétosztását. Volt még egy nagy felajánlás ezen az estén. Esztergályos Jenő, az Apáczai Könyvkiadó 

tulajdonosa megígérte azt, hogy Magyarországon az árvíz sújtotta településen minden iskolás korú 

gyermeknek ingyen fogja eljuttatni a tankönyveket, ami szintén több millió forint értékű adomány. 

- A továbbiakban hogyan segíti a bajbajutott településeket? 

- Amikor először jártam Szendrőládon, több mint ezer ember várt, és odarohantak hozzám a 

gyerekek, átkaroltak, és azt kérdezték: "Bácsi, hozott nekünk cipőt?" Ránéztem a gyerekek lábára és 

azt láttam, hogy egyikük mezítláb, a többi lyukas vagy szakadt cipőben volt. Akkor megígértem, hogy 

egyetlen egy gyermek sem fog lyukas cipőben iskolába menni! Ezért viszünk majd nekik még cipőket, 

ruhákat, talán még iskolatáskákat is, hogy szeptemberben tisztán tudjanak beülni az iskolapadba. 

Abaújszántón július 2-án lesz jótékonysági koncert, bízom benne, hogy a nagymértékben 

hozzájárulhatunk majd az árvízkárosultak sorsának enyhítéséhez. Edelényben július 4-én a Római 

Katolikus templom ad otthont a jótékonysági koncertnek, ahol az est teljes bevételét a Görög 

Katolikus templom felújítására fordítják. Ezzel a cselekedettel úgy gondolom, hogy méltán építhetünk 

hidat a vallások között. Remélem, hogy a többi településen is tudunk majd jótékonysági koncertet 

szervezni. 

- A jótékonysági koncert sikere kiknek köszönhető? 

- Szívből köszönöm Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, hogy fővédnökségével pártfogásba vette a 

jótékonysági koncertünket, és kifejezte elismerését, tiszteletét a munkánk iránt. Köszönöm Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak is, aki szintén jókívánságait fejezte ki a jótékonysági koncert 

sorozat kapcsán. Köszönöm Gáncs Péter püspök úrnak, hogy Isten igéjét hirdette az egybegyűlteknek. 

Szeretnék továbbá köszönetet mondani a Magyarországon élő jóérzésű embereknek, mindenkinek, 

aki ellátogatott a koncertre, valamint minden olyan embernek és művésznek, akik segítettek az 

árvízkárosultakon, ezzel is támogatva a kormány munkáját. 

 

 

Dátum: 2010. június 25. 

Médium:  

Honvédelmi Minisztérium Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Új vezetők Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő gazdasági társaságok élén 

Link:http://www.hm.gov.hu/miniszterium/uj_vezetok_hm_gazdasagi_tarsasagok_elen 

 

 

Dr. Hende Csaba a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 2010. június 25-ei hatállyal leváltotta 

a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő gazdasági társaságok vezetőit. 

http://www.hm.gov.hu/miniszterium/uj_vezetok_hm_gazdasagi_tarsasagok_elen
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A honvédelmi miniszter korábbi ígéretének megfelelően áttekintette a gazdálkodó szervezetek 

vezetési struktúráját, működésének hatékonyságát. Az állami tulajdonban lévő gazdasági 

társaságoknál a tulajdonosi jogokat a Honvédelmi Minisztérium gyakorolja. 

Ennek a jogkörének megfelelően a honvédelmi miniszter meghozta döntését és június 25-i hatállyal 

az alábbi vezetőket nevezte ki a HM társaságok élére.  

Honvédelmi Minisztérium ARMCOM Kommunikációtechnikai zártkörűen működő 

Részvénytársaság  

Igazgatóság elnöke: Borbíró Zoltán 

Vezérigazgató: Ferenczi Ferenc 

Honvédelmi Minisztérium ARZENÁL Elektromechanikai Zrt. 

Igazgatóság elnöke: Borbíró Zoltán 

Vezérigazgató: Kovács József 

Felügyelő Bizottság elnöke: Kelemen József 

Honvédelmi Minisztérium CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt.  

Igazgatóság elnöke: Borbíró Zoltán 

Vezérigazgató: Spaics József 

Felügyelő Bizottság elnöke: Mihálykó Sándor  

Honvédelmi Minisztérium EI Zrt. 

Igazgatóság elnöke: Borbíró Zoltán 

Vezérigazgató: Móró Lajos 

Felügyelő Bizottság elnöke: Holbok Sándor 

HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Kft 

Szászvári Lajos ügyvezető 

Felügyelő Bizottság elnöke: Kelemen József 

HM Térképészeti Közhasznú Kft 

Németh László ügyvezető 

Felügyelő Bizottság elnöke: Holbok Sándor 

HM Zrínyi Kommunikációs Kft 

Gubcsi Lajos ügyvezető 

Felügyelő Bizottság elnöke: Mándoki Andor 

Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter döntésében kiemelt szerepet kapott az, hogy a takarékosság 

érdekében a vezető testületek létszámát minimálisra csökkentsék. Ennek megfelelően ugyanazt a 

tisztséget több cégben is ugyanazok a személyek töltik be a későbbi szervezeti átalakítások 

hatékonysága érdekében. Természetesen a kinevezett tisztségviselők a munkájuk után csak egy 

társaságban veszik fel járandóságukat. 

Móró Lajos (62), a HM EI Zrt. vezérigazgatója a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 

diplomázott. Ellátta a Magyar Szabványügyi Testület Műszaki Bizottság elnöki, és a Személy- és 

Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöki tisztségét. Vezérigazgatói megbízását 

megelőzően a TVT Vagyonvédelmi Zrt. cégvezetője, a TÜVATI műszaki igazgatója volt.  

Ferenczi Ferenc (65), a HM ARMCOM Zrt. vezérigazgatója tanulmányait a Budapesti Műszaki 

Egyetemen, majd a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián végezte. 1990-2001-ig a Magyar Honvédség 
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Elektronikai Szolgálatfőnökség szervezetében teljesített szolgálatot. 2001-ben szolgálati nyugdíjba 

vonult. 2002. január 1-től kinevezéséig a HM Armcom Zrt. műszaki igazgatói beosztását látta el. 

Kovács József (43), a HM ARZENÁL Zrt. vezérigazgatója a Semmelweis Egyetem Testnevelési és 

Sporttudományi Karán végzett. Dolgozott az AGIP ügyvezetőjeként, a bajai OPEL márkakereskedés, 

illetve a budapesti Pegueot márkakereskedés operatív ügyvezetőjeként. Kinevezése előtt a Vanagor 

Ingatlanforgalmazó Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett. 

Spaics József (61), a HM CURRUS Zrt. vezérigazgatója tanulmányait a Zalka Máté Katonai Műszaki 

Főiskolán, majd a Széchenyi István Műszaki Főiskolán végezte. 2001-ig a Magyar Honvédség 

kötelékében különböző beosztásokban teljesített szolgálatot honi és missziós területen egyaránt. 

2001-2007 között a HM Currus Zrt. haditechnikai igazgatója volt. 2006-tól saját vállalkozását 

irányította.  

Szászvári Lajos (59), a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Kft. ügyvezetője a Zalka Máté Katonai 

Műszaki Főiskolán, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerzett diplomát. 1974-1997-ig a 

Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot a humán, kulturális, szociálpolitikai területen. 

1997-ben szolgálati nyugdíjba vonult, ezt követően a Miniszterelnöki Hivatalban főtanácsadóként, 

illetve a Respirátor Rt-nél PR vezetőként dolgozott. 

Németh László (51), a HM Térképészeti Közhasznú Kft. ügyvezetője tanulmányait a Leningrádi 

Katonai Térképészeti Parancsnoki Főiskolán, illetve a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte.1976-tól 

2005-ig hivatásos katonaként szolgált a Magyar Honvédség Térképészeti Intézeténél. 2005-ben 

szolgálati nyugdíjba vonult. Ügyvezetői kinevezését megelőzően a HM Térképészeti Nonprofit Kft. 

szakmai igazgatói beosztását látta el. 

Gubcsi Lajos (62), a HM Zrínyi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diplomát. Volt a Rádió külpolitikai kommentátora, az 

MTV külpolitikai szerkesztője, az Akadémiai Kiadó általános igazgatóhelyettese majd megbízott 

igazgatója, a Magyar Ifjúság főszerkesztője, az Ellenzéki Kerekasztallal folytatott tárgyalások 

szakértője. Később a G+L Kft., majd a GL-4 Kft. ügyvezető igazgatója. A Studium Generale alapító 

elnöke, az Országos Előadói Iroda alapítója, a Magyar Közgazdász Társaság elnökségi tagja, a Magyar 

Alapítványokért Egyesület elnöke, a Magyar-Német Gazdasági Klub főtitkára, a Magyar Művészetért 

Díj kuratóriumának elnöke. Megbízását megelőzően saját vállalkozását vezette.  

Borbíró Zoltán (45), a HM EI Zrt, a HM ARMCOM Zrt, a HM ARZENÁL Zrt, illetve a HM CURRUS Zrt. 

igazgatóságának elnöke tanulmányait Budapesti Műszaki Egyetemen, illetve a Miskolci Egyetem jogi 

karán végezte. Kinevezése előtt saját biztonságvédelmi, illetve építőipari, ingatlanforgalmazási 

vállalkozását irányította, valamint ellátta Békéscsaba Megyei Jogú Város Vagyonkezelő Zrt. 

igazgatósági elnöki tisztségét. 

Kelemen József (72), a HM ARZENÁL Zrt. illetve a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú Kft. 

felügyelőbizottságának elnöke tanulmányait a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, majd a moszkvai 

vezérkari akadémián végezte. 1985-től a Honvéd Vezérkarnál teljesített szolgálatot, 1991-1992-ben 

Vezérkar Főnök általános helyettesi beosztásban. 1992-1994 között a Honvédelmi Minisztérium 

helyettes közigazgatási államtitkáraként a katonai-szakmai terület felügyeletét látta el. 1995-ben 

szolgálati nyugdíjba vonult. Ezt követően 1995-2006 között a Belügyminisztériumban a polgári 

védelem és katasztrófa elhárítás területén dolgozott.  
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Holbok Sándor (43), a HM EI Zrt. és a HM Térképészeti Közhasznú Kft. felügyelőbizottságának elnöke 

az ELTE bölcsészettudományi karán, illetve a Szegedi Tudományegyetem jogi karán diplomázott. A 

MAHART Rt, és a VADEX Rt. igazgatósági tagja volt, valamint a Nagybani Piac Rt. és a Sportfólió Kht. 

felügyelő bizottsági tagjaként is tevékenykedett. Felügyelőbizottsági elnöki kinevezését megelőzően a 

Servitor Kft. ügyvezetője, tulajdonosa.  

Mihálykó Sándor (50), a HM CURRUS Zrt. felügyelőbizottságának elnöke tanulmányait a Zalka Máté 

Katonai Műszaki Főiskolán, majd a Budapesti Közgazdasági Egyetemen végezte. Hivatásos katonaként 

a pénzügyi szakterületen szolgált, 2006-ban a HM Ellenőrzési Főosztály állományából vonult szolgálati 

nyugdíjba. 2010. január 30-ig a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet belső ellenőrzési 

vezetője volt.  

Mándoki Andor (90), HM Zrínyi Kommunikációs Kft. felügyelőbizottságának elnöke kohómérnök, 

külkereskedelmi közgazdász. Betöltötte a Hazai Munkahely Alapítvány ügyvezető igazgatói, illetve a 

Dunai Erőmű Rt, és a Magnezitipari Rt. felügyelőbizottsági tagi tisztségét. Számos szakmai tanulmány 

írója, kutatási, fejlesztési terv, program szerzője és előadója. Kinevezése előtt a Patentkó találmányok 

hasznosítását tervező kft. tulajdonosa.  
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Dátum: 2010. június 26. 

Médium:  

STOP.hu, PécsiSTOP.hu 

Szerző: Borsos Zsuzsi 

Cím:  

Kosarakba gyűlt a pénz: Pintér és Semjén is támogatta! 

Link: http://www.stop.hu/articles/article.php?id=691077 

 

Pintér Sándor belügyminiszter volt a fővédnöke Mága Zoltán jótékonysági koncertjének, amelyen 

több mint 15 millió forint gyűlt össze, ebből 3 millió forint készpénz, a többit pedig adomány 

formájában ajánlották fel az árvízkárosultak részére. 

Zsúfolásig telt a Deák téri Evangélikus templom Mága Zoltán "A Nemzet összefogása az 

árvízkárosultakért" elnevezésű koncertjén. 

"Nagyon jól sikerült a koncert, ezt az is bizonyította, hogy teltház volt, egy ülőhely sem maradt. 

Nagyon jó érzés töltött el, amikor beléptem a templomba, az emberek állva, tapsolva fogadtak. A 

családommal érkeztem egyébként, ők is el szerettek volna jönni és hozzájárulni az árvízkárosultak 

megsegítéséhez" - mondta Mága Zoltán, akinek jótékonysági koncertjéhez számos művész is 

hozzájárult, valamint a hírességek jártak körbe az est folyamán és kosárba gyűjtötték az 

adományokat. 

"Több mint 15 millió forint gyűlt össze. Elárvereztem a korábban már bemutatott mesterhegedűmet, 

amelyet Rácz Pál hangszerkészítő mestertől kaptam. Ezt az egymillió forintot felajánlottam öt árvíz 

sújtotta településnek: Szendrőládnak, Abaújszántónak, Edelénynek, Felsőzsolcának és Boldvának. 

Ezeknek a településeknek a polgármesterei és képviselői részt vettek a koncerten, ott adtam át nekik 

az oklevelet, valamint megkértem őket, hogy mindenhol az iskola kapja a pénzt. Azt szeretném 

ugyanis, ha iskolakezdésnél azokat a gyerekeket segítenék, akiknek az árvíz megnehezítette, vagy 

lehetetlenné tette a beiskolázását" - magyarázta a hegedűművész. 

A fennmaradó több mint kétmillió forintot - melyből egymilliót a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara nevében Birtalan Géza, a Vagyonvédelmi Kamara Pest megyei 

elnöke ajánlott fel - az Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója, Lehel László vehette át a koncerten, 

aki felügyelni fogja az összeg szétosztását. Volt még egy nagy felajánlás ezen az estén. Esztergályos 

Jenő, az Apáczai Könyvkiadó tulajdonosa megígérte azt, hogy Magyarországon az árvíz sújtotta 

településen minden iskoláskorú gyermeknek ingyen fogja eljuttatni a tankönyveket, ami szintén több 

millió forint értékű adomány. 

A jótékonysági koncert fővédnöke, Pintér Sándor, belügyminiszter volt, de Semjén Zsolt, 

miniszterelnök-helyettes is kifejezte tiszteletét. 

"Szívből köszönöm Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, hogy fővédnökségével pártfogásba vette a 

jótékonysági koncertünket, és kifejezte elismerését, tiszteletét a munkánk iránt. Köszönöm Semjén 

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=691077
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Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak is, aki szintén jókívánságait fejezte ki a jótékonysági koncert 

sorozat kapcsán. Köszönöm Gáncs Péter püspök úrnak, hogy Isten igéjét hirdette az egybegyűlteknek. 

Szeretnék továbbá köszönetet mondani a Magyarországon élő jóérzésű embereknek, mindenkinek, 

aki ellátogatott a koncertre, valamint minden olyan embernek és művésznek, akik segítettek az 

árvízkárosultakon, ezzel is támogatva a kormány munkáját" - fűzte hozzá a hegedűművész. 

"Több mint 15 millió forint gyűlt össze. Elárvereztem a korábban már bemutatott mesterhegedűmet, 

amelyet Rácz Pál hangszerkészítő mestertől kaptam. Ezt az egymillió forintot felajánlottam öt árvíz 

sújtotta településnek: Szendrőládnak, Abaújszántónak, Edelénynek, Felsőzsolcának és Boldvának. 

Ezeknek a településeknek a polgármesterei és képviselői részt vettek a koncerten, ott adtam át nekik 

az oklevelet, valamint megkértem őket, hogy mindenhol az iskola kapja a pénzt. Azt szeretném 

ugyanis, ha iskolakezdésnél azokat a gyerekeket segítenék, akiknek az árvíz megnehezítette, vagy 

lehetetlenné tette a beiskolázását" - magyarázta a hegedűművész. 

A fennmaradó több mint kétmillió forintot - melyből egymilliót a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara nevében Birtalan Géza, a Vagyonvédelmi Kamara Pest megyei 

elnöke ajánlott fel - az Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója, Lehel László vehette át a koncerten, 

aki felügyelni fogja az összeg szétosztását. Volt még egy nagy felajánlás ezen az estén. Esztergályos 

Jenő, az Apáczai Könyvkiadó tulajdonosa megígérte azt, hogy Magyarországon az árvíz sújtotta 

településen minden iskoláskorú gyermeknek ingyen fogja eljuttatni a tankönyveket, ami szintén több 

millió forint értékű adomány. 

A jótékonysági koncert fővédnöke, Pintér Sándor, belügyminiszter volt, de Semjén Zsolt, 

miniszterelnök-helyettes is kifejezte tiszteletét. 

"Szívből köszönöm Pintér Sándor belügyminiszter úrnak, hogy fővédnökségével pártfogásba vette a 

jótékonysági koncertünket, és kifejezte elismerését, tiszteletét a munkánk iránt. Köszönöm Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak is, aki szintén jókívánságait fejezte ki a jótékonysági koncert 

sorozat kapcsán. Köszönöm Gáncs Péter püspök úrnak, hogy Isten igéjét hirdette az egybegyűlteknek. 

Szeretnék továbbá köszönetet mondani a Magyarországon élő jóérzésű embereknek, mindenkinek, 

aki ellátogatott a koncertre, valamint minden olyan embernek és művésznek, akik segítettek az 

árvízkárosultakon, ezzel is támogatva a kormány munkáját" - fűzte hozzá a hegedűművész. 
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Médium:  
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Barikád Online 

Szerző:  

Cím:  

Elkeseredett olvasói levél cikkünk nyomán egy vagyonőrtől 

Link: http://barikad.hu/node/56160 

 

Tisztelt Barikád, tisztelt Horváth Ádám! 

2010.06.17-i írásához szeretnék hozzászólni. Az mind igaz amit leírt,de nagyon fontos dolgokat 

kihagyott. Például hogy az a kis kereset 240 órával jön össze,ami ugye meghaladja az átlag 170 

órát,azt hogy nincs fizetett szabadság,nincs betegállomány. Azt kapjuk amit dolgozunk, mást semmit. 

Szerintem ezek nagyon fontos szociális dolgok. 

30 nap szabadság fuccs, beteg vagy? Hidegvízre valót se kapsz. A kamara évi több millió forintból 

kinyomtat egy ócska kis újságot, és a vezetőség szuper fizetést ad magának. 

Még hozzátenném, hogy a jelenlegi belügyminiszternek az elmúlt években volt egy Civil nevű örző-

védő cége több ezer alkalmazottal,akik valószínű ugyanúgy kapták a pénzüket mint szinte minden 

vagyonőr, hogy minimálbérre bejelentve (ha igaz) plusz zsebből a többit (körülbelül a felét). Tehát 

törvényt sértettek minden egyes fekete pénz kifizetésekor. 

Ez ha utánaszámol valaki sokkal nagyobb adócsalás mint az off-shore cégek lopása. 

Eljött az idő hogy kicsit belepiszkáljanak ebbe az ügybe, mert több mint 100 ezer embert teljesen 

hülyének néznek. Szólni senki nem mer, félti az állását, meg azt se tudja hova, kihez fordulhatna 

bizalommal. Én se szeretném ha kitudodna a kilétem, 59 éves vagyok, nincs más lehetőségem. 
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Dátum: 2010. június 28. 

Médium:  

Napi Gazdaság Online 

Szerző: Napi 

Cím:  

Diplomásokkal bővül a magánbiztonsági szakma 

Link: http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=450305 

 

Május végén államvizsgázott az első végzős évfolyam a Rendőrtiszti Főiskola által 2006 

szeptemberében - első alkalommal - indított négyéves levelezős "Rendészeti igazgatásszervező" 

szakon. Az ötvenfős induló létszám a végére ugyan megfogyatkozott kissé, azonban kétharmad 

részben mindegyikük rendelkezett valamilyen kötődéssel a biztonsági szakmához, általában közép- 

vagy felső vezetői szinten - derül ki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) közleményéből. A hallgatók a négy év alatt elsajátították a biztonságvédelmi szakmához 

kapcsolódó szinte összes jogág tudnivalóit, de az oktatás kiterjedt szociológiai, pszichológiai és 

bűnügyi ismeretekre, biztonságtechnikára, létesítmények, területek és tevékenységek védelmére, 

valamint védelmi és megelőző tevékenységek ismeretére. A képzést kiegészítették többek között 

közgazdaságtani, titokvédelmi, kommunikációs, közlekedés- és igazgatásrendészeti, 

katasztrófavédelmi, terrormegelőzési és vezetéselméleti oktatások is. A magánbiztonsági 

szervezetekkel kialakított ösztöndíjprogram keretében pedig a hallgatók hasznos gyakorlati 

tudnivalókkal alapozhatták meg későbbi előmenetelüket - mondta Német Ferenc, a kamara elnöke. 
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Dátum: 2010. június 28. 

Médium:  

MTI 

Szerző: mti 

Cím:  

Új vezetők a Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő gazdaságitársaságok élén (1. rész) 

Link: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5icCTznJEawX43XLcustRhQz9f-jQ 

 

Móró Lajos (62), a HM EI Zrt. vezérigazgatója a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 

diplomázott. Ellátta a Magyar Szabványügyi Testület Műszaki Bizottság elnöki, és a Személy- és 

Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöki tisztségét. Vezérigazgatói megbízását 

megelőzően a TVT Vagyonvédelmi Zrt. cégvezetője, a TÜVATI műszaki igazgatója volt. Ferenczi Ferenc 

(65), a HM ARMCOM Zrt. vezérigazgatója tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a 

Zrínyi Miklós Katonai Akadémián végezte. 1990-2001-ig a Magyar Honvédség Elektronikai 

Szolgálatfőnökség szervezetében teljesített szolgálatot. 2001-ben szolgálati nyugdíjba vonult. 2002. 

január 1-től kinevezéséig a HM Armcom Zrt. műszaki igazgatói beosztását látta el. Kovács József (43), 

a HM ARZENÁL Zrt. vezérigazgatója a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán 

végzett. Dolgozott az AGIP ügyvezetőjeként, a bajai OPEL márkakereskedés, illetve a budapesti 

Pegueot márkakereskedés operatív ügyvezetőjeként. Kinevezése előtt a Vanagor Ingatlanforgalmazó 

Kft. ügyvezetőjeként tevékenykedett.Spaics József (61), a HM CURRUS Zrt. vezérigazgatója 

tanulmányait a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, majd a Széchenyi István Műszaki Főiskolán 

végezte. 2001-ig a Magyar Honvédség kötelékében különböző beosztásokban teljesített szolgálatot 

honi és missziós területen egyaránt. 2001-2007 között a HM Currus Zrt. haditechnikai igazgatója volt. 

2006-tól saját vállalkozását irányította. Szászvári Lajos (59), a HM Rekreációs és Kulturális Közhasznú 

Kft. ügyvezetője a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karán 

szerzett diplomát. 1974-1997-ig a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot a humán, 

kulturális, szociálpolitikai területen. 1997-ben szolgálati nyugdíjba vonult, ezt követően a 

Miniszterelnöki Hivatalban főtanácsadóként, illetve a Respirátor Rt-nél PR vezetőként dolgozott.  
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Médium:  

Napi Gazdaság 

Szerző: Napi 

Cím:  

Diplomásokkal bővül a magánbiztonsági szakma 

 

Május végén államvizsgázott az első végzős évfolyam a Rendőrtiszti Főiskola által 2006 

szeptemberében – első alkalommal – indított négyéves levelezős „Rendészeti igazgatásszervező” 

szakon. Az ötvenfős induló létszám a végére ugyan megfogyatkozott kissé, azonban kétharmad 

részben mindegyikük rendelkezett valamilyen kötődéssel a biztonsági szakmához, általában közép- 

vagy felső vezetői szinten – derül ki a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) közleményéből. A hallgatók a négy év alatt elsajátították a biztonságvédelmi szakmához 

kapcsolódó szinte összes jogág tudnivalóit, de az oktatás kiterjedt szociológiai, pszichológiai és 

bűnügyi ismeretekre, biztonságtechnikára, létesítmények, területek és tevékenységek védelmére, 

valamint védelmi és megelőző tevékenységek ismeretére. A képzést kiegészítették többek között 

közgazdaságtani, titokvédelmi, kommunikációs, közlekedés- és igazgatásrendészeti, 

katasztrófavédelmi, terrormegelőzési és vezetéselméleti oktatások is. A magánbiztonsági 

szervezetekkel kialakított ösztöndíjprogram keretében pedig a hallgatók hasznos gyakorlati 

tudnivalókkal alapozhatták meg későbbi előmenetelüket – mondta Német Ferenc, a kamara elnöke. 
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Dátum: 2010. június 30. 

Médium:  

Metropol 

Szerző: Pataki Rezső 

Cím:  

Kedvezményekkel jár a tagság 

 

A június 18-án megjelent, Mire szedik a tagdíjat? című íráshoz lenne véleményem. Egy budapesti 

munkanélküli vagyonőr panaszolja, hogy az évi 5900 forintos tagdíjért nem kap semmit a 

negyedmillió magyarországi vagyonőr. Ehhez képest a valóság az, hogy kb. feleannyi személy- és 

vagyonőr van Magyarországon, és a kamara bármely területi szervezete legalább 25-30 féle 

szolgáltatást nyújt tagjainak, amelynek értéke sokszorosa a befizetett tagdíjnak. Néhány 

legjellemzőbbet említve: a tagkártya egyben vásárlói kártya is, ezzel egy átlag háztartás 35–45 ezer 

forintot tud évente megtakarítani. Ha gépkocsija van, bizonyos benzinkutaknál 5% kedvezménnyel 

vásárolhat. Ingyenes jogsegélyszolgálatot vehet igénybe, ami a mai viszonyok között igencsak 

szükséges! Álláskeresők nyilvántartása, cégek felé közvetítés – igenis segít a kamara munkához jutni. 

Kedvező kamarai mobiltarifadíjak több szolgáltatónál, általában 50%-ot elérő kedvezménynyel, 

egymás között 0 Ft-os percdíjjal. Folyamatos információszolgáltatás a jogszabályi változásokról, 

ingyenes vagy csak vizsgadíjat tartalmazó képzés, továbbképzés! Kedvezményre jogosult a kamarai 

tag több cég szolgáltatásainak árából is. 

Aki ezzel nem tud mit kezdeni, az nem véletlenül munkanélküli, és ha nem lesz kamarai tag, akkor 

sem lesz gazdagabb a tagdíj megspórolásával, de szegényebb lesz sok-sok kedvezménnyel! 

Pataki Rezső elnök, SZVMSZK tolna Megyei szervezet 
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Dátum: -- 

Médium:  

Jobbikhalas Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Megjelent a bar!kád legfrissebb száma, keresse az újságárusoknál, benzinkutakon! 

Link: http://www.jobbikhalas.hu/content/megjelent-bark%C3%A1d-legfrissebb-sz%C3%A1ma-

keresse-az-%C3%BAjs%C3%A1g%C3%A1rusokn%C3%A1l-benzinkutakon 

 

A tartalomból: 

- Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át Köztársasági 

Elnök Hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

http://www.jobbikhalas.hu/content/megjelent-bark%C3%A1d-legfrissebb-sz%C3%A1ma-keresse-az-%C3%BAjs%C3%A1g%C3%A1rusokn%C3%A1l-benzinkutakon
http://www.jobbikhalas.hu/content/megjelent-bark%C3%A1d-legfrissebb-sz%C3%A1ma-keresse-az-%C3%BAjs%C3%A1g%C3%A1rusokn%C3%A1l-benzinkutakon
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- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. Az 

elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk után 

nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jut eszébe. Hintóval, illetve 

pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a fővárosban élő régi és új 

arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 

tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből, Prati, Trionfale, Parioli valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 
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Dátum: -- 

Médium:  

Gerillainfo Online 

Szerző: barikád.hu 

Cím:  

Túl a gúnyhatáron - Szegedi Csanád irodát nyitott Székelyföldön - Csürtökön jelenik meg a bar!kád 

hetilap legfrissebb száma 

Link: http://gerillainfo.co.cc/news.php?readmore=341 

 

A tartalomból: 

- Vona Gábor: Forradalom Fidesz módra - Az Országgyűlésben a Fidesz képviselői számtalanszor 

említik, hogy ami a választásokon történt a szavazófülkékben, forradalom volt. Már számtalanszor 

kértem őket, hogy ne használják ezt a szót 53%-os választási győzelmükre. Nem azért, mert savanyú a 

szőlő, és el akarnánk venni a nagyarányú győzelmük felett érzett mámorukat, hanem azért, mert egy 

ilyen siker, még ha óriási méretű is, még ha 2/3-os mandátumtöbbséget hozott is a konyhára, 

egyszerűen nem forradalom. 

- Önkormányzatiság – béke poraira! - Az önkormányzatiság védelmének jegyében tartott 

sajtótájékoztatót hétfőn a Sándor-palota előtt Hegedűsné Kovács Enikő és Gyöngyösi Márton, a 

Jobbik két országgyűlési képviselője. Azt kérik Sólyom Lászlótól, hogy a múlt héten elfogadott 

törvényjavaslatról kérjen előzetes normakontrollt. A petíciót Hegedűs Enikő adta át Köztársasági 

Elnök Hivatalában. 

- Orbán Viktor 29 pontos akcióterve - A Jobbik szerint a kormány az Unió intése miatt nem szánta rá 

magát a legfontosabb intézkedésekre 

- Vagyonőr Kamara: a legális pénzlehúzás - Kihasználják a biztonsági őrök kényszerű helyzetét - 

Hazánk kitűnően el van látva személy- és vagyonőrökkel, köznapi nevükön biztonsági őrökkel. 

- Kamermayer-Demszky: Amióta polgármesteri pozíció létezik, Budapest élén két illető töltötte be 

legtovább ezt a tisztséget: Kamermayer Károly 1873-1895-ig, illetve Demszky Gábor 1990-2010-ig. 

Cikksorozatunk párhuzamba állítja a két polgármester munkásságát. A hazafit, aki a város és népe 

érdekeit maximálisan képviselte, és azt az embert, akit saját és idegen érdekek irányítanak. 

- Szabályok közé falazva - Nyolcvankét lépcsőfok, oda-vissza százhatvannégy. Ennyit kellene 

megtennie naponta a 63 éves Ruzsányi Gézának, aki hetente ötször járt kezelésre súlyos 

gerincbántalmaival. De csak járt. Amióta biztonsági okokra hivatkozva lezárták a budai társasház, 

amúgy húsz éve tökéletesen működő felvonóját, kétszer próbálta meg gyalog megtenni a három 

emeletnyi magasságot. Másfél hétig nyomta az ágyat utána. A beteg férfi és 92 éves szomszédja 

gyakorlatilag hetek óta „befalazva” élnek. 

- A globalizált világ a katasztrófa felé halad - Elfeledkezünk a szellemi javakról, és csak az anyagiakkal 

törődünk, a gazdaság mindenhatóságába vetett hit éltet minket. Ha az olaj elfogy, nem duplázódik a 

termelés, bajba kerül a növekedés, a pénzrendszer és az egész társadalmi berendezkedésünk. 

- Győzelmi menet a bíróságokon - Nem pofonokat, hanem eljárást megszüntető határozatokat 

osztanak a fővárosi bíróságokon, a gárdisták ellen indított szabálysértési ügyekben. A 2009 júliusában 

http://gerillainfo.co.cc/news.php?readmore=341
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alakult Jobbik Jogsegélyszolgálat jogászai és ügyvédei, az Alkotmányban biztosított szabadságjogokért 

nap mint nap sikeres csatákat vívnak a jogszolgáltatás mezején, az igazság mégis kimarad a hírekből. 

- Miért nem nyitja meg az Orbán-kormány a döglött aktákat? Leltár miatt nyitjuk meg ezt az oldalt. Az 

elmúlt hetekben a döglött akták sorából kiemeltünk néhány olyan ügyet, amelyek kirobbanásuk után 

nagy port kavartak, hogy aztán a politikai érdekeknek megfelelően gyorsan a feledés homályába 

merüljenek. Bár a választási kampányban a Fidesz az elszámoltatás és a számonkérés ígéretével 

csalogatta a választópolgárokat az urnákhoz, az érdemi lépésekre még nem szánta el magát a 

kormány. Ahogy a teljesség igénye nélkül összeállított lista is mutatja, itt (lenne) az idő, hogy szavak 

után a tettek következzenek! 

- Bilderberg-csoport, a világ ura: a háttérhatalom szerepéről Dr. Drábik Jánost, a Szabad Európa 

Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztőjét kérdeztük. 

- Szavak után tettek: irodanyitás Székelyföldön - Várakozásokon felüli érdeklődés kísérte Szegedi 

Csanád, a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjének marosvásárhelyi irodamegnyitóját. A Jobbik 

alelnöke elmondta, nem véletlenül Székelyföld legnagyobb városában nyitotta meg állandó 

képviseletét, hiszen a térségben itt érhető tetten legjobban a magyar ajkú lakosság erőszakos 

beolvasztása. 

- Akitől holtában is félnek: Séta közben a városligeti villákat nézegetve sokaknak a „boldog békeidők” 

jut eszébe. Hintóval, illetve 

pöfögő gépszörnyeken közlekedő családok, pompás estélyek, ahol a fővárosban élő régi és új 

arisztokrá cia adott találkozót egymásnak sokszor politikai és üzleti érdekek miatt. Madárcsicsergés, 

tiszta levegő, ápolt környezet. 

- „Egy nap talán majd összefogunk…” - Lazio - Roma: A Roma stadionja a ’30-as években a főváros 

Testaccio nevű, populáris városnegyedében található, míg a Lazio a város északi részén született, 

szurkolóinak többsége is az előkelőbb negyedekből, Prati, Trionfale, Parioli valók. Természetesen a 

fasizmus húsz esztendeje alatt a szurkolók politikai hitvallása nem nagyon téma, a szurkolók közötti 

társadalmi különbségekkel senki sem foglalkozik. Mussolini két fia, Vittorio és Bruno közismerten 

nagy Lazio szurkolók. 

- A tudomány szolgálatában: A magyar régészet nagyjai között méltó helyet foglal el László Gyula 

professzor, mind a tudományos pályája, mind a képzőművészeti alkotások, illetve a 

régésztanítványok tanításának vonatkozásában. Úgy is lehet fogalmazni, hogy igazi mestere volt a 

szellemmel, a lélekkel, az anyaggal való bánásnak, amely tulajdonságokat kevés ember tudhatja 

egyszerre magáénak. 

 

Dátum: -- 

Médium: fotograf-makinesi.com 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonőr Kamara: a legalis pénzlehúzás – Barikád 

Link: http://www.fotograf-makinesi.com/vagyonor-kamara-a-legalis-penzlehuzas-barikad/ 

 

Vagyonőr Kamara: Bir legalis pénzlehúzás Barikád Hazánk kitűnően el van személy Latva-ES 

vagyonőrökkel, köznapi nevükön Biztonsági őrökkel. 

http://www.fotograf-makinesi.com/vagyonor-kamara-a-legalis-penzlehuzas-barikad/

