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Dátum: 2010. augusztus 7. 

Médium: Délmagyar Online 

Szerző: Kancsár Tímea 

Cím: Pánik: halálos ellenség 

Link: http://www.delmagyar.hu/vilagvevo/panik_halalos_ellenseg/2172310 

 

Az eddigi értesülések szerint húsz ember meghalt, és több mint háromszázan megsérültek a 

németországi Duisburgban, amikor pánik tört ki a technozene híveinek immár hagyományos Love 

Parade rendezvényén. 

Négy évvel ezelőtt Budapesten az augusztus 20-i ünnepségen a Duna-part változott 

katasztrófahelyszínné. Pánik okozta tömeges szerencsétlenség szinte minden évben történik, de a 

legtöbb koncerten, vallási és sportrendezvényeken fordul elő. Megelőzhető a tragédia? – erre 

kerestük a választ. 

„Nem szívesen lettem volna azok helyében, akik az alagútban kerestek menedéket, hiszen a vihar elől 

menekülők összetalálkoztak azzal a tömeggel, amelyik még a rakpartra igyekezett. Rengetegen 

szorultak az alagútba. A megrémült emberek sikoltozva rohangáltak, gyerekek keresték szüleiket. A 

falhoz préselődve vészeltem át az égi csapást" – mesélte 2006-ban lapunknak egy akkoriban bírósági 

írnokként dolgozó férfi. A négy évvel ezelőtti, közel 300 sérültet és több halottat is követelő 

augusztus 20-i vihar a Lánchíd budai hídfőjénél érte. 

Eluralkodik a „mitudat" 

A pesti oldalon sem voltak biztonságban az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett tűzijátékra 

érkezők: az emberek égő petárdadarabok elől menekültek. Két fiatal nő akkoriban felidézte: „A 

metróban rohangáló emberek szidták egymás rokonait, mindenki üvöltözött, kitört a pánik. Egy férfi 

feje vérzett, egy nőnek pedig az arca volt véres." Ilyen és ehhez hasonló jeleneteket általában csak a 

katasztrófafilmekben lehet látni. Amikor édesanyák nagyméretű trambulin alá bújt vadidegen 

embereknek nyújtják oda gyermekeiket, és azt kiabálják, csak a gyerekemet mentsék meg, az már 

nem vall józan ítélőképességre. Pedig ha a tömeghisztéria egyszer kirobban, akkor elég nehéz véget 

vetni neki. A múlt században praktizáló Gustave Le Bon A tömegek lélektana című írásában is ezt 

bizonygatja. A tanulmányban megfogalmazott gondolatok azóta is helytállók: a tömegben az 

„éntudat" helyett eluralkodik a „mitudat". 

Fodor Sándor pszichológus szerint bármilyen furcsa is kimondani, de ilyenkor butácska, nyájszerű 

attitűdöket veszünk fel, és az ösztöneink vezérelnek bennünket. Gondolkodás nélkül arra megyünk, 

azt csináljuk, amit a tömeg, amelyen hirtelen átveszi az uralmat egy vagy több vezéregyéniségnek 

született személy. Ha ők menekülnek, mindenki menekül, ha agresszívvá válnak, akkor mindenki 

agresszívan fog viselkedni. Jó példa erre a MTV székházának ostroma. 
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Elég egy „tréfás" személy 

– Nem szükséges valós esemény ahhoz, hogy tragédia történjen, elég néhány rendetlen, ittas, 

„tréfás" vagy rosszindulatú személy, és már adott is egy tömeges katasztrófa. Egyetlen kiáltással – tűz 

van, bomba – végzetes tömeghisztériát lehet provokálni – magyarázta Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. Megtudtuk tőle: elég egy 

terrortámadásra tett megjegyzés a reptereken, európai uniós jogszabály kötelezi a biztonsági 

személyzet tagjait, hogy vezessék el a rendbontót. Szintén törvény mondja ki, hogy a futball-világ-, 

Európa-bajnokságok és a Bajnokok Ligája előtt a veszélyes drukkerek személyes adatait köteles kiadni 

a szurkoló országa, mégpedig azért, hogy véletlenül se ismétlődhessen meg az 1985-ös tragédia, 

amelyet a hetvenes-nyolcvanas évek jelentős futballhuliganizmusa okozott. A brüsszeli Heysel 

Stadionban az angol Liverpool FC és az olasz Juventus FC mérkőzésén ledőlt egy támfal, 39, 

többségében olasz szurkoló halálát okozva. Nagyjából egy órával a tervezett kezdőrúgás előtt az olasz 

szurkolók által felhergelt angol huligánok betörtek az itáliaiak részére fenntartott szektorba, 

menekülésre késztetve azokat, de a stadion omladozó oldalfala nem bírta a nyomást, és az 

emberekre dőlt. 

Német Ferenc megjegyezte: egy melegfelvonuláson sokkal veszélyesebb egy esetleges 

tömeghisztéria – amikor pánikszerűen megindul több ezer ember –, mint az, ha valaki követ dob a 

felvonulók közé. Az idei Love Parade eleve öngyilkos vállalkozás volt, mert a menekülőút sehol sem 

szűkülhet, egy tölcsér formájú zárt alagútba nem lehet embereket beengedni. A bajhoz ilyenkor elég 

az is, ha elöl megáll valaki, és nem tud a tömeggel együtt, annak ritmusában hömpölyögni. Így az 

emberek állva összepréselik, a falhoz nyomják egymást, és akár meg is fulladhatnak. A duisburgi 

rendezvényen a résztvevők száma egyes hírek szerint meghaladta az egymilliót. Szemtanúk arról 

számoltak be, hogy a rendőrök emberek ezreit próbálták visszatartani attól, hogy bejussanak a Love 

Parade már túlzsúfolt területére. A körbekerített területnél az emberáradat összesűrűsödött, egyesek 

már vissza akartak fordulni. Az alagút szűknek bizonyult, nem lehetett se előre, se hátra menni. 

Levegőhiány miatt pánik, dulakodás tört ki, egymást taposták. 

A pánikra mindig van esély 

– A tömeghisztéria kialakulására mindig van egy-két százalék esély, és a legnagyobb kockázat az 

emberi felelőtlenség – tudtuk meg Német Ferenctől. Elmondta: – Egy tömeges rendezvényre 

hónapokkal korábban el kell kezdeni felkészülni. Az osztrák–svájci labdarúgó Európa-bajnokság előtt 

már egy évvel gyakorlatoznak a biztonsági erők munkatársai. Három és fél ezer ember vett részt a 

munkában a rendőrség és más szakhatóság mellett. Figyelembe kell venni a látogatók létszámát, 

életkorát, összetételét, etnikai hovatartozását, hogy szervezett csoportban érkeznek-e, előfordulhat-

e drog- vagy alkoholfogyasztás. Egy szélsőjobboldali rendezvényen megnő a kockázat, ha esetleg 

romák jelennek meg, de egy Tankcsapda- és Ákos-koncert közönsége sem viselkedik ugyanúgy. A 

szervezők azt is megvizsgálják, hogy ha üveg van a környéken, törése esetén milyen távolságba 

repülnek a szilánkok, és ha lépcsőn közlekednek az emberek, hogyan lehet gyorsan felsegíteni egy 

elesett személyt. Magyarországon jogszabály rendelkezik arról, hogy a biztonsági cégeknek, 

rendőrségnek és a mentőknek együtt kell dolgozniuk. A kecskeméti repülőnapokon például több mint 

huszonöt rádiófrekvenciát hangolnak össze a katonai hírszolgálat munkatársai a biztonsági erők 
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könnyebb munkavégzése érdekében. A szakember elárulta: sokszor nem is a pénzen múlik az emberi 

élet, hanem csak egy kis odafigyelésen. Nem szabad például zárva felejteni a vészkijáratokat. 

 

Dátum: 2010. augusztus 7. 

Médium: Nyugatmagyar Online 

Szerző: Kancsár Tímea 

Cím: Pánik: halálos ellenség 

Link: http://www.nyugatmagyar.hu/vilagvevo/panik_halalos_ellenseg/2172310/ 

 

Az eddigi értesülések szerint húsz ember meghalt, és több mint háromszázan megsérültek a 

németországi Duisburgban, amikor pánik tört ki a technozene híveinek immár hagyományos Love 

Parade rendezvényén. 

Négy évvel ezelőtt Budapesten az augusztus 20-i ünnepségen a Duna-part változott 

katasztrófahelyszínné. Pánik okozta tömeges szerencsétlenség szinte minden évben történik, de a 

legtöbb koncerten, vallási és sportrendezvényeken fordul elő. Megelőzhető a tragédia? – erre 

kerestük a választ. 

„Nem szívesen lettem volna azok helyében, akik az alagútban kerestek menedéket, hiszen a vihar elől 

menekülők összetalálkoztak azzal a tömeggel, amelyik még a rakpartra igyekezett. Rengetegen 

szorultak az alagútba. A megrémült emberek sikoltozva rohangáltak, gyerekek keresték szüleiket. A 

falhoz préselődve vészeltem át az égi csapást" – mesélte 2006-ban lapunknak egy akkoriban bírósági 

írnokként dolgozó férfi. A négy évvel ezelőtti, közel 300 sérültet és több halottat is követelő 

augusztus 20-i vihar a Lánchíd budai hídfőjénél érte. 

Eluralkodik a „mitudat" 

A pesti oldalon sem voltak biztonságban az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett tűzijátékra 

érkezők: az emberek égő petárdadarabok elől menekültek. Két fiatal nő akkoriban felidézte: „A 

metróban rohangáló emberek szidták egymás rokonait, mindenki üvöltözött, kitört a pánik. Egy férfi 

feje vérzett, egy nőnek pedig az arca volt véres." Ilyen és ehhez hasonló jeleneteket általában csak a 

katasztrófafilmekben lehet látni. Amikor édesanyák nagyméretű trambulin alá bújt vadidegen 

embereknek nyújtják oda gyermekeiket, és azt kiabálják, csak a gyerekemet mentsék meg, az már 

nem vall józan ítélőképességre. Pedig ha a tömeghisztéria egyszer kirobban, akkor elég nehéz véget 

vetni neki. A múlt században praktizáló Gustave Le Bon A tömegek lélektana című írásában is ezt 

bizonygatja. A tanulmányban megfogalmazott gondolatok azóta is helytállók: a tömegben az 

„éntudat" helyett eluralkodik a „mitudat". 

Fodor Sándor pszichológus szerint bármilyen furcsa is kimondani, de ilyenkor butácska, nyájszerű 

attitűdöket veszünk fel, és az ösztöneink vezérelnek bennünket. Gondolkodás nélkül arra megyünk, 

azt csináljuk, amit a tömeg, amelyen hirtelen átveszi az uralmat egy vagy több vezéregyéniségnek 

született személy. Ha ők menekülnek, mindenki menekül, ha agresszívvá válnak, akkor mindenki 

agresszívan fog viselkedni. Jó példa erre a MTV székházának ostroma. 

Elég egy „tréfás" személy 
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– Nem szükséges valós esemény ahhoz, hogy tragédia történjen, elég néhány rendetlen, ittas, 

„tréfás" vagy rosszindulatú személy, és már adott is egy tömeges katasztrófa. Egyetlen kiáltással – tűz 

van, bomba – végzetes tömeghisztériát lehet provokálni – magyarázta Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. Megtudtuk tőle: elég egy 

terrortámadásra tett megjegyzés a reptereken, európai uniós jogszabály kötelezi a biztonsági 

személyzet tagjait, hogy vezessék el a rendbontót. Szintén törvény mondja ki, hogy a futball-világ-, 

Európa-bajnokságok és a Bajnokok Ligája előtt a veszélyes drukkerek személyes adatait köteles kiadni 

a szurkoló országa, mégpedig azért, hogy véletlenül se ismétlődhessen meg az 1985-ös tragédia, 

amelyet a hetvenes-nyolcvanas évek jelentős futballhuliganizmusa okozott. A brüsszeli Heysel 

Stadionban az angol Liverpool FC és az olasz Juventus FC mérkőzésén ledőlt egy támfal, 39, 

többségében olasz szurkoló halálát okozva. Nagyjából egy órával a tervezett kezdőrúgás előtt az olasz 

szurkolók által felhergelt angol huligánok betörtek az itáliaiak részére fenntartott szektorba, 

menekülésre késztetve azokat, de a stadion omladozó oldalfala nem bírta a nyomást, és az 

emberekre dőlt. 

Német Ferenc megjegyezte: egy melegfelvonuláson sokkal veszélyesebb egy esetleges 

tömeghisztéria – amikor pánikszerűen megindul több ezer ember –, mint az, ha valaki követ dob a 

felvonulók közé. Az idei Love Parade eleve öngyilkos vállalkozás volt, mert a menekülőút sehol sem 

szűkülhet, egy tölcsér formájú zárt alagútba nem lehet embereket beengedni. A bajhoz ilyenkor elég 

az is, ha elöl megáll valaki, és nem tud a tömeggel együtt, annak ritmusában hömpölyögni. Így az 

emberek állva összepréselik, a falhoz nyomják egymást, és akár meg is fulladhatnak. A duisburgi 

rendezvényen a résztvevők száma egyes hírek szerint meghaladta az egymilliót. Szemtanúk arról 

számoltak be, hogy a rendőrök emberek ezreit próbálták visszatartani attól, hogy bejussanak a Love 

Parade már túlzsúfolt területére. A körbekerített területnél az emberáradat összesűrűsödött, egyesek 

már vissza akartak fordulni. Az alagút szűknek bizonyult, nem lehetett se előre, se hátra menni. 

Levegőhiány miatt pánik, dulakodás tört ki, egymást taposták. 

A pánikra mindig van esély 

– A tömeghisztéria kialakulására mindig van egy-két százalék esély, és a legnagyobb kockázat az 

emberi felelőtlenség – tudtuk meg Német Ferenctől. Elmondta: – Egy tömeges rendezvényre 

hónapokkal korábban el kell kezdeni felkészülni. Az osztrák–svájci labdarúgó Európa-bajnokság előtt 

már egy évvel gyakorlatoznak a biztonsági erők munkatársai. Három és fél ezer ember vett részt a 

munkában a rendőrség és más szakhatóság mellett. Figyelembe kell venni a látogatók létszámát, 

életkorát, összetételét, etnikai hovatartozását, hogy szervezett csoportban érkeznek-e, előfordulhat-

e drog- vagy alkoholfogyasztás. Egy szélsőjobboldali rendezvényen megnő a kockázat, ha esetleg 

romák jelennek meg, de egy Tankcsapda- és Ákos-koncert közönsége sem viselkedik ugyanúgy. A 

szervezők azt is megvizsgálják, hogy ha üveg van a környéken, törése esetén milyen távolságba 

repülnek a szilánkok, és ha lépcsőn közlekednek az emberek, hogyan lehet gyorsan felsegíteni egy 

elesett személyt. Magyarországon jogszabály rendelkezik arról, hogy a biztonsági cégeknek, 

rendőrségnek és a mentőknek együtt kell dolgozniuk. A kecskeméti repülőnapokon például több mint 

huszonöt rádiófrekvenciát hangolnak össze a katonai hírszolgálat munkatársai a biztonsági erők 

könnyebb munkavégzése érdekében. A szakember elárulta: sokszor nem is a pénzen múlik az emberi 

élet, hanem csak egy kis odafigyelésen. Nem szabad például zárva felejteni a vészkijáratokat. 
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Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Origo.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon ölő biztonsági őrnek 

Link: http://www.origo.hu/itthon/20100812-bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-olo-

biztonsagi-ornek.html 

 

Az RTL Klub híradója szerint börtönben kellett volna lennie az év eleje óta annak a biztonsági 

őrnek, aki a szentlőrinckátai falunapon megölt egy férfit. Ügyvédje szerint a férfi jelentkezett 

korábban a börtönben, de nem volt nála igazolvány, emiatt nem fogadták be. 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott egy 

résztvevőt, aki azután meghalt - mondta az RTL Híradónak Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

A biztonsági őrt ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta, így nem kaphatta 

volna meg az erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétel a biztonsági őröknél. A Híradó úgy tudja, 

hogy már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a biztosításért felelt, 

továbbra sem nyilatkozik. 

A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben mellkason rúgott egy 

36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. Fülöp Tamás, a gyanúsított védője azt mondta az RTL 

Híradónak, hogy a gyanúsított jelentkezett a börtönben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, 

amivel azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be. 

"Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a büntetését nem kezdte meg, de 

mindenféleképpen egy érdekes adalék" - tette hozzá védője. A Híradó úgy tudja, a férfit korábban 

már többször elítélték, önbíráskodás és testi 

sértés miatt. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: RTLhírek.hu 

Szerző: RTL Híradó - Erdélyi Angelika 

Cím: Rács mögött lett volna a helye a gyilkos őrnek 

Link: http://www.rtlhirek.hu/cikk/331597 

 

Már börtönben van egy korábbi ügy miatt 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott 

egy résztvevőt, aki azután meghalt. Ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. A férfit 

ugyanis elítélték, és hűvösön kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem kaphatta meg az 

erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként dolgozhasson. 

http://www.origo.hu/itthon/20100812-bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-olo-biztonsagi-ornek.html
http://www.origo.hu/itthon/20100812-bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-olo-biztonsagi-ornek.html
http://www.rtlhirek.hu/cikk/331597
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Úgy tudjuk, őt már korábban is elítélték, erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a 

biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

„Ahogy én tudom, neki már voltak korábban olyan típusú cselekményei, ahol őt megtámadták, és 

megkéselték, meglőtték” – mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke. 

Ezt mondta a biztonsági őrről a szakmai kamara elnöke. Arról, aki a gyanú szerint a szentlőrinckátai 

falunapon egy tömegverekedés közben mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét 

vesztette. A biztonsági őr szerdán önként jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. 

Néhány hónapja ugyanis már fogházban kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem 

kezdte meg a büntetés letöltését, arra furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

„Az ő elmondása szerint történt egy olyan érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de 

semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel azonosítani tudta volna magát, és nem fogadta be őt a 

BV intézet, tekintettel arra, hogy nem tudtak meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez 

nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen 

egy érdekes adalék” – mondta Fülöp Tamás ügyvéd. 

Úgy tudjuk, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így pedig 

biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - a kamara elnöke szerint. 

„Szükséges, hogy feddhetetlen legyen az illető, tehát nem elég az erkölcsi, feddhetetlenséget vizsgál 

a rendőrhatóság. Ezek után ad ki neki egy vagyonőri igazolványt, és ezzel be kell neki jelentkezni a 

kamarához egy kötelező tagság végett” – mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. Csütörtökön beszéltünk a cég egyik vezetőjével, ő annyit mondott, egy 

alvállalkozónak adták ki a feladatot, ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda 

a cég, de azt mondják, a jövőben nem működnek együtt ezzel az alvállakozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Barikád Online 

Szerző: FH - barikad.hu 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon ölő biztonsági őrnek 

Link: http://www.barikad.hu/node/59370 

 

Az RTL Klub híradója szerint börtönben kellett volna lennie az év eleje óta annak a biztonsági 

őrnek, aki a szentlőrinckátai falunapon megölt egy férfit. Ügyvédje szerint a férfi jelentkezett 

korábban a börtönben, de nem volt nála igazolvány, emiatt nem fogadták be. 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott egy 

résztvevőt, aki azután meghalt - mondta az RTL Híradónak Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

A biztonsági őrt ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta, így nem kaphatta 

volna meg az erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétel a biztonsági őröknél. A Híradó úgy tudja, 

http://www.barikad.hu/node/59370
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hogy már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a biztosításért felelt, 

továbbra sem nyilatkozik. 

A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben mellkason rúgott egy 

36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. Fülöp Tamás, a gyanúsított védője azt mondta az RTL 

Híradónak, hogy a gyanúsított jelentkezett a börtönben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, 

amivel azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be. 

"Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a büntetését nem kezdte meg, de 

mindenféleképpen egy érdekes adalék" - tette hozzá védője. A Híradó úgy tudja, a férfit korábban 

már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: ATV Online 

Szerző: atv.hu 

Cím: Év eleje óta börtönben kellett volna ülnie: nem dolgozhatott volna a gyilkos 

Link: 

http://atv.hu/cikk/20100812_ev_eleje_ota_bortonben_kellett_volna_ulnie_nem_dolgozhatott_voln

a_a_gyilkos_video 

 

Azért nem ült, mert állítólag nem fogadták be. 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott egy 

résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. A férfit 

ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem kaphatta meg az 

erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként dolgozhasson. A 

Híradó úgy tudja: már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a 

biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

A szakmai kamara elnöke úgy tudja: a biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, 

meglőtték. A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben 

mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként 

jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. Néhány hónapja ugyanis már fogházban 

kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra 

furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

A Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így 

pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. 

http://atv.hu/cikk/20100812_ev_eleje_ota_bortonben_kellett_volna_ulnie_nem_dolgozhatott_volna_a_gyilkos_video
http://atv.hu/cikk/20100812_ev_eleje_ota_bortonben_kellett_volna_ulnie_nem_dolgozhatott_volna_a_gyilkos_video
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Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerint nem 

elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat 

vagyonőri igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Független Hírügynökség 

Szerző: -- 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon támadó őrnek - RTL Híradó 

Link: 

http://www.fuggetlenhir.hu/index.php?p[op]=megtekintes&p[nid]=270404&p[authid]=4bd96c31ba5

dd3ba2d62813e907659be 

 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott egy 

résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. A férfit 

ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem kaphatta meg az 

erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként dolgozhasson. A 

Híradó úgy tudja: már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a 

biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

A szakmai kamara elnöke úgy tudja: a biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, 

meglőtték. A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben 

mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként 

jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. Néhány hónapja ugyanis már fogházban 

kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra 

furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

A Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így 

pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerint nem 

elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat 

vagyonőri igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

http://www.fuggetlenhir.hu/index.php?p%5bop%5d=megtekintes&p%5bnid%5d=270404&p%5bauthid%5d=4bd96c31ba5dd3ba2d62813e907659be
http://www.fuggetlenhir.hu/index.php?p%5bop%5d=megtekintes&p%5bnid%5d=270404&p%5bauthid%5d=4bd96c31ba5dd3ba2d62813e907659be
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ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Hír24.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon támadó őrnek 

Link: http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/118656/bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-

tamado-ornek.html 

 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott 

egy résztvevőt, aki azután meghalt. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke úgy tudja: a 

biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, meglőtték. A férfi a gyanú szerint a 

szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki 

ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már 

nem engedték el, néhány hónapja ugyanis már fogházban kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. 

Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

Az RTL Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. 

Így pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. Nem elég 

az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat vagyonőri 

igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: BOON.hu 

Szerző: - Független Hírügynökség - 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon támadó őrnek - RTL Híradó 

Link: http://www.boon.hu/hirek/im:mon:crime/cikk/bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-

tamado-ornek---rtl-hirado/cn/haon-news-charlotteInform-20100812-0641140547 

 

http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/118656/bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-tamado-ornek.html
http://www.hir24.hu/baleset-bunugy/118656/bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-tamado-ornek.html
http://www.boon.hu/hirek/im:mon:crime/cikk/bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-tamado-ornek---rtl-hirado/cn/haon-news-charlotteInform-20100812-0641140547
http://www.boon.hu/hirek/im:mon:crime/cikk/bortonben-kellett-volna-lennie-a-falunapon-tamado-ornek---rtl-hirado/cn/haon-news-charlotteInform-20100812-0641140547
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Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott 

egy résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. A 

férfit ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. 

A szakmai kamara elnöke úgy tudja: a biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, 

meglőtték. A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben 

mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként 

jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. Néhány hónapja ugyanis már fogházban 

kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra 

furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként 

A Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így 

pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerint nem 

elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat 

vagyonőri igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Webrádió Online 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon támadó őrnek 

Link: http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=209392&Itemid=127 

 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott 

egy résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. 

(RTL Híradó) Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon 

mellkason rúgott egy résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL 

Híradónak. A férfit ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem 

kaphatta meg az erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként 

dolgozhasson. A Híradó úgy tudja: már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, 

aki a biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=209392&Itemid=127
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A szakmai kamara elnöke úgy tudja: a biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, 

meglőtték. A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben 

mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként 

jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. Néhány hónapja ugyanis már fogházban 

kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra 

furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

A Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így 

pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerint nem 

elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat 

vagyonőri igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Szeged.com 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Börtönben kellett volna lennie a falunapon támadó őrnek 

Link: http://www.szeged.com/index.php?option=content&task=view&id=209392&Itemid=127 

 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott 

egy résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. 

(RTL Híradó) Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon 

mellkason rúgott egy résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL 

Híradónak. A férfit ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem 

kaphatta meg az erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként 

dolgozhasson. A Híradó úgy tudja: már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, 

aki a biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

A szakmai kamara elnöke úgy tudja: a biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, 

meglőtték. A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben 

mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként 

jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. Néhány hónapja ugyanis már fogházban 

http://www.szeged.com/index.php?option=content&task=view&id=209392&Itemid=127
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kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra 

furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

A Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így 

pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerint nem 

elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat 

vagyonőri igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 

 

Dátum: 2010. augusztus 12. 

Médium: Securifocus 

Szerző: Hírszerző 

Cím: Illegálisan dolgozott a halált okozó biztonságiőr 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26750 

 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott 

egy résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. A 

férfit ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem kaphatta meg 

az erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként dolgozhasson. 

A Híradó úgy tudja: már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a 

biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

Nem dolgozhatott volna biztonsági őrként az a férfi, aki egy hétvégi falunapon mellkason rúgott egy 

résztvevőt, aki azután meghalt - ezt a szakmai kamara elnöke mondta az RTL Híradónak. A férfit 

ugyanis elítélték, és börtönben kellett volna ülnie év eleje óta. Így pedig nem kaphatta meg az 

erkölcsi bizonyítványt sem, ami alapfeltétele annak, hogy valaki biztonsági őrként dolgozhasson. A 

Híradó úgy tudja: már korábban is elítélték erőszakos bűncselekmények miatt. A cég, aki a 

biztosításért felelt, továbbra sem nyilatkozik. 

A szakmai kamara elnöke úgy tudja: a biztonsági őrt korábban már megtámadták, megkéselték, 

meglőtték. A férfi a gyanú szerint a szentlőrinckátai falunapon egy tömegverekedés közben 

mellkason rúgott egy 36 éves férfit, aki ezután életét vesztette. A biztonsági őr szerdán önként 

jelentkezett a rendőrségen, ahonnan már nem engedték el. Néhány hónapja ugyanis már fogházban 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26750
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kellett volna ülnie, egy másik ügy miatt. Hogy miért nem kezdte meg a büntetés letöltését, arra 

furcsa magyarázatot adott ügyvédjének. 

Fülöp Tamás ügyvéd az RTL Híradónak azt mondta: a gyanúsított elmondása szerint történt egy olyan 

érdekes eset, hogy jelentkezett a BV intézetben, de semmilyen igazolvány nem volt nála, amivel 

azonosítani tudta volna magát, így nem fogadták be őt, tekintettel arra, hogy nem tudtak 

meggyőződni arról, hogy ki az, aki bevonul. Nyilván ez nem mentesíti őt abban a tekintetben, hogy a 

büntetését nem kezdte meg, de mindenféleképpen egy érdekes adalék - tette hozzá. 

A Híradó úgy tudja, a férfit korábban már többször elítélték, önbíráskodás és testi sértés miatt. Így 

pedig biztos, hogy nem dolgozhatott volna biztonsági őrként - mondta a kamara elnöke. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerint nem 

elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság. Ezek után kaphat 

vagyonőri igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező tagság miatt. 

A falunap biztosítására az önkormányzat egy jászberényi céggel szerződött, amelynél a történtek óta 

nem nyilatkoznak. A cég egyik vezetője annyit mondott, hogy egy alvállalkozónak adták ki a feladatot, 

ők hozták az őröket. Vizsgálják, hogy pontosan kiket küldött oda a cég, de azt mondják, a jövőben 

nem működnek együtt ezzel az alvállalkozóval. 
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Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: Világgazdaság Online 

Szerző: VG 

Cím: Kamarába vagy szervezetbe tömörülve 

Link: http://www.vg.hu/kkv/kamaraba-vagy-szervezetbe-tomorulve-324584 

 

Ma is vannak szakmák, amelyekben kötelező a kamarai tagság. Jellemzően ilyen minden terület, 

amelynek dolgozóit az állam különleges jogosítványokkal ruházza fel. Jó példa erre a jog – a Magyar 

Ügyvédi Kamarába, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarába és a Magyar Bírósági Végrehajtói 

Kamarába kötelező a belépés. Ugyanez a logika érvényesül a rendvédelmi feladatoknál, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában is kötelező a tagság. De más „bizalmi” 

szakmákban is lehetséges a tagság előírása, így tervező-, szakértő mérnökök nem dolgozhatnak 

mérnöki kamarai tagság nélkül. 

Az egészségügyben három évig nem volt kötelező a tagság, nemsokára viszont újra az lesz. A Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara 

kötelező tagságát 2007-ben szüntették meg. 

Működő gyakorlat szakmai szövetségekre delegálni a kamarák feladatait. Erre példa: a Magyar 

Biztosítók Országos Szövetségének gyakorlatilag kamarai, de legalábbis ahhoz nagyon közel álló a 

szerepköre. A tagság önkéntes. 

 

Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: Világgazdaság 

Szerző: VG 

Cím: Kamarába vagy szervezetbe tömörülve 

 

Ma is vannak szakmák, amelyekben kötelező a kamarai tagság. Jellemzően ilyen minden terület, 

amelynek dolgozóit az állam különleges jogosítványokkal ruházza fel. Jó példa erre a jog – a Magyar 

Ügyvédi Kamarába, a Magyar Országos Közjegyzői Kamarába és a Magyar Bírósági Végrehajtói 

Kamarába kötelező a belépés. Ugyanez a logika érvényesül a rendvédelmi feladatoknál, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában is kötelező a tagság. De más „bizalmi” 

szakmákban is lehetséges a tagság előírása, így tervező-, szakértő mérnökök nem dolgozhatnak 

mérnöki kamarai tagság nélkül. 

Az egészségügyben három évig nem volt kötelező a tagság, nemsokára viszont újra az lesz. A Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Magyar Orvosi Kamara és a Magyar Gyógyszerészi Kamara 

kötelező tagságát 2007-ben szüntették meg. 

Működő gyakorlat szakmai szövetségekre delegálni a kamarák feladatait. Erre példa: a Magyar 

Biztosítók Országos Szövetségének gyakorlatilag kamarai, de legalábbis ahhoz nagyon közel álló a 

szerepköre. A tagság önkéntes. 

http://www.vg.hu/kkv/kamaraba-vagy-szervezetbe-tomorulve-324584
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Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: Kelet Magyarország Online 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonvédelmi családi nap 

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

 

Augusztus 14-én, szombaton a sóstófürdői Park Hotel ad otthon az I. Vagyonvédelmi Családi Napnak. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényre a szervezők minden kamarai tagot (az érvényes tagsági 

igazolványt mindenki vigye magával) és családtagjaikat szeretettel várnak. 

A résztvevőket színes, szórakoztató programok várják, lesz erőemelő bemutató, és a bátrabbak 

szkander-, valamint petrencerúdtartó-versenyen is megmutathatják a tudásukat. 

 

Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: Kelet Magyarország 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonvédelmi családi nap 

 

Augusztus 14-én, szombaton a sóstófürdői Park Hotel ad otthon az I. Vagyonvédelmi Családi Napnak. 

A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvényre a szervezők minden kamarai tagot (az érvényes tagsági 

igazolványt mindenki vigye magával) és családtagjaikat szeretettel várnak. 

A résztvevőket színes, szórakoztató programok várják, lesz erőemelő bemutató, és a bátrabbak 

szkander-, valamint petrencerúdtartó-versenyen is megmutathatják a tudásukat. 

 

 
 

 

http://www.kelet.hu/
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Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: Metropol 

Szerző: Nagy Zoltán 

Cím: Keveseknek jó üzlet 

 

Vagyonőrként egyet kell értenem azzal, hogy a Vagyonőri Szakmai Kamara egy nagy lufi, amit jó 

lenne már kipukkantani. Ma már mindenhol, bankban, telephelyeken, szórakozóhelyeken, 

üzletközpontokban van vagyonőr. Régen portásnak, illetve rendésznek hívták. Ma a külföldiekkel 

együtt itthon kb. 200 ezer vagyonőr van. Exrendvédelmi dolgozók kitalálták, hogy ebben pénz van, 

hiszen ez külön szakma. Miért kényszerítik kamarai tagságra az őröket, cégeket? Az Európai Bizottság 

is jelezte aggályait, azt, hogy a vagyonőrök kötelező kamarai tagságát semmi nem indokolja, a 

szakmai ellenőrzést a rendőrség megfelelően végzi. A kamarai érdekképviseletet meg hagyjuk, az 

őrök nagy része nincs bejelentve, vagy csak minimálbérre, illetve kedvezőtlen feltételekkel kényszer-

alvállalkozóként tud csak dolgozni. 

A kamara nem tesz sokat, de majálist szervez és focitornát, meg évente kétszer küld ingyenes 

kiadványt. Képzéssel, álláskereséssel, akkreditációval kapcsolatos megkereséseket többször válasz 

nélkül hagy. 
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Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: Securifocus 

Szerző: somogy tv 

Cím: Szigorítanák az alkalmasságit a biztonsági őröknél 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26761 

 

Nem elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság a vagyonőr 

jelentkezőknél. Ezek után kaphatnak igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező 

tagság miatt. 

Biztosan nem volt biztonsági őr - s már nem is lehet - az a férfi, aki mellkason rúgott egy férfit egy 

falunapon, s az ezt követően életét vesztette. Ám van aki szabadulása után, a bűncselekmény 

elévülése után, kaphat erkölcsi bizonyítványt és még megszerezheti a biztonsági őr végzettséget - a 

börtönbe kerülés okát figyelembe véve. Sőt egy cselekvő képességet igazoló okmányt is be kell 

szereznie - mondja Német Ferenc. A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

elnöke hozzátette: egy nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesnie a hozzájuk jelentkezőnek. 

Német Ferenc, elnök, Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara : 

- "Mi nekünk van rá módunk, hogy az ilyen személyt, aki ezt a bizalmi szakmát, még egyszer mondom 

bizalmi szakmát ilyen súlyosan lejáratja. Mi kizárjuk a kamara tagjai közül, hat hónapra, egy évre, két 

évre, addig nem tevékenykedhet ebben a szakmában, nem végezhet ilyen tevékenységet." 

Mielőtt viszont erre a pályára lépne részt kell vennie egy pályaalkalmassági vizsgálaton, ez azonban 

nem szigorúbb, mint a buszsofőrök vizsgálata. Ha komolyabb feladatokat vállal a rendre vagy egy 

illető testi épségére vigyázó személy, akkor kell csak komolyabb mustrán átesnie. 

Német Ferenc: 

- "A fegyveres miatt a PÁV II-t kell neki megcsinálni, ahol komolyabb pszichológiai vizsgálat van: 

előfordul, hogyha valaki nem kipihenten megy az alkalmasságira, akkor nem kapja meg öt évre az 

engedélyt, hanem csak egy vagy kettőre. Tehát korlátozó rendelkezésekkel kapja meg, ezt szeretnék 

kiterjeszteni a rendezvénybiztosító szakmára is, vagy több más egyéb területre." 

Ugyanakkor van olyan cég, amely úgy hirdeti biztonsági őr tanfolyamát: mindössze 6 szombati napot 

kell „feláldoznia" - az akár 8 általánossal rendelkező személynek -, és már kézben is tarthatja a 

munkavállaláshoz elengedhetetlen bizonyítványt! Ez azonban csak alapfokú szakképzettséget ad. 

 

Dátum: 2010. augusztus 13. 

Médium: SomogyTV Online 

Szerző: (Somogy TV, Híradó) 

Cím: Szigorítanák az alkalmasságit a biztonsági őröknél 

Link: http://www.somogytv.hu/cikkek/71814 

 

Nem elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság a vagyonőr 

jelentkezőknél. Ezek után kaphatnak igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező 

tagság miatt. 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26761
http://www.somogytv.hu/cikkek/71814
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Biztosan nem volt biztonsági őr - s már nem is lehet - az a férfi, aki mellkason rúgott egy férfit egy 

falunapon, s az ezt követően életét vesztette. Ám van aki szabadulása után, a bűncselekmény 

elévülése után, kaphat erkölcsi bizonyítványt és még megszerezheti a biztonsági őr végzettséget - a 

börtönbe kerülés okát figyelembe véve. Sőt egy cselekvő képességet igazoló okmányt is be kell 

szereznie - mondja Német Ferenc. A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

elnöke hozzátette: egy nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesnie a hozzájuk jelentkezőnek. 

Német Ferenc, elnök, Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara : 

- "Mi nekünk van rá módunk, hogy az ilyen személyt, aki ezt a bizalmi szakmát, mégegyszer mondom 

bizalmi szakmát ilyen súlyosan lejáratja. Mi kizárjuk a kamara tagjai közül, hat hónapra, egy évre, két 

évre, addig nem tevékenykedhet ebben a szakmában, nem végezhet ilyen tevékenységet." 

Mielőtt viszont erre a pályára lépne részt kell vennie egy pályaalkalmassági vizsgálaton, ez azonban 

nem szigorúbb, mint a buszsofőrök vizsgálata. Ha komolyabb feladatokat vállal a rendre vagy egy 

illető testi épségére vigyázó személy, akkor kell csak komolyabb mustrán átesnie. 

Német Ferenc: 

- "A fegyveres miatt a PÁV II-t kell neki megcsinálni, ahol komolyabb pszichológiai vizsgálat van: 

előfordul, hogyha valaki nem kipihenten megy az alkalmasságira, akkor nem kapja meg öt évre az 

engedélyt, hanem csak egy vagy kettőre. Tehát korlátozó rendelkezésekkel kapja meg, ezt szeretnék 

kiterjeszteni a rendezvénybiztosító szakmára is, vagy több más egyéb területre." 

Ugyanakkor van olyan cég, amely úgy hirdeti biztonsági őr tanfolyamát: mindössze 6 szombati napot 

kell „feláldoznia" - az akár 8 általánossal rendelkező személynek -, és már kézben is tarthatja a 

munkavállaláshoz elengedhetetlen bizonyítványt! Ez azonban csak alapfokú szakképzettséget ad. 
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Dátum: 2010. augusztus 16. 

Médium: Edinaoldala.blog.hu 

Szerző: www.somogytv.hu 

Cím: Szigorítanák az alkalmasságit a biztonsági őröknél 

Link: http://edinaoldala.blog.hu/2010/08/16/szigoritanak_az_alkalmassagit_a_biztonsagi_oroknel 

 

Nem elég az erkölcsi bizonyítvány, feddhetetlenséget is vizsgál a rendőrhatóság a vagyonőr 

jelentkezőknél. Ezek után kaphatnak igazolványt, amivel be kell jelentkezni a kamarához a kötelező 

tagság miatt. 

Biztosan nem volt biztonsági őr - s már nem is lehet - az a férfi, aki mellkason rúgott egy férfit egy 

falunapon, s az ezt követően életét vesztette. Ám van aki szabadulása után, a bűncselekmény 

elévülése után, kaphat erkölcsi bizonyítványt és még megszerezheti a biztonsági őr végzettséget - a 

börtönbe kerülés okát figyelembe véve. Sőt egy cselekvő képességet igazoló okmányt is be kell 

szereznie - mondja Német Ferenc. A Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

elnöke hozzátette: egy nemzetbiztonsági átvilágításon kell átesnie a hozzájuk jelentkezőnek. 

Német Ferenc, elnök, Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara : 

- "Nekünk van rá módunk, hogy az ilyen személyt, aki ezt a bizalmi szakmát, még egyszer mondom 

bizalmi szakmát ilyen súlyosan lejáratja. Mi kizárjuk a kamara tagjai közül, hat hónapra, egy évre, két 

évre, addig nem tevékenykedhet ebben a szakmában, nem végezhet ilyen tevékenységet." 

Mielőtt viszont erre a pályára lépne részt kell vennie egy pályaalkalmassági vizsgálaton, ez azonban 

nem szigorúbb, mint a buszsofőrök vizsgálata. Ha komolyabb feladatokat vállal a rendre vagy egy 

illető testi épségére vigyázó személy, akkor kell csak komolyabb mustrán átesnie. 

Német Ferenc: 

- "A fegyveres miatt a PÁV II-t kell neki megcsinálni, ahol komolyabb pszichológiai vizsgálat van: 

előfordul, hogyha valaki nem kipihenten megy az alkalmasságira, akkor nem kapja meg öt évre az 

engedélyt, hanem csak egy vagy kettőre. Tehát korlátozó rendelkezésekkel kapja meg, ezt szeretnék 

kiterjeszteni a rendezvénybiztosító szakmára is, vagy több más egyéb területre." 

Ugyanakkor van olyan cég, amely úgy hirdeti biztonsági őr tanfolyamát: mindössze 6 szombati napot 

kell „feláldoznia" - az akár 8 általánossal rendelkező személynek -, és már kézben is tarthatja a 

munkavállaláshoz elengedhetetlen bizonyítványt! Ez azonban csak alapfokú szakképzettséget ad. 

 

http://edinaoldala.blog.hu/2010/08/16/szigoritanak_az_alkalmassagit_a_biztonsagi_oroknel
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Dátum: 2010. augusztus 23. 

Médium: MTI 

Cím: Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén 

Link: http://os.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=63549 

 

Budapest, 2010. augusztus 23., hétfő (OS) - Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státuszába 

a magánbiztonság területén szolgálatot teljesítő szakemberek. Német Ferenc szerint a kiemelt jogi 

védelem megléte esetén nagyobb biztonságban végezhetik munkájukat a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai. Az elnök az augusztus 19-én történt áruházi lövöldözés 

kapcsán írt levelet Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek. 

A Kamara elnöke az elmúlt években több alkalommal is jelezte az illetékes miniszter irányába fenti 

lépés szükségességét, amelyre érdemben még választ sem kapott, ezért most egy új javaslatot 

terjeszt a belügyminiszter elé. Ebben a Büntető Törvénykönyv 137.§. 2. pontjának módosítására tesz 

javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy 100 000 főt bevonni ebbe 

a körbe, de egyes munkakörök esetében megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások 

testi épsége és vagyonának védelme érdekében teszik kockára saját biztonságukat. Német Ferenc 

szavai szerint a kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot 

erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az 

ágazatot felügyelő minisztériumban. 

 

Dátum: 2010. augusztus 23. 

Médium: Detektorplusz Online 

Cím: Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén 

Link: http://www.detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=5054 

 

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státuszába a magánbiztonság területén szolgálatot 

teljesítő szakemberek. Német Ferenc szerint a kiemelt jogi védelem megléte esetén nagyobb 

biztonságban végezhetik munkájukat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara tagjai. Az elnök az augusztus 19-én történ áruházi lövöldözés kapcsán írt levelet Dr. Pintér 

Sándor belügyminiszternek. 

A Kamara elnöke az elmúlt években több alkalommal is jelezte az illetékes miniszter irányába fenti lépés 

szükségességét, amelyre érdemben még választ sem kapott, ezért most egy új javaslatot terjeszt a 

belügyminiszter elé. Ebben a Büntető Törvénykönyv 137.§. 2. pontjának módosítására tesz javaslatot, kifejtve, 

hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy 100 000 főt bevonni ebbe a körbe, de egyes 

munkakörök esetében megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások testi épsége és vagyonának 

védelme érdekében teszik kockára saját biztonságukat. Német Ferenc szavai szerint a kezdeményezés célja 

összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy 

a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az ágazatot felügyelő minisztériumban. 

 

http://os.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=63549
http://www.detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=5054
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Dátum: 2010. augusztus 24. 

Médium: Inforádió 

Szerző: Litauszky Balázs 

Cím: Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén! 

 

Interjú 

 

Dátum: 2010. augusztus 24. 

Médium: Securifocus 

Szerző: Jogifórum 

Cím: Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén! 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26828 

 

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státuszába a magánbiztonság területén szolgálatot 

teljesítő szakemberek – hangsúlyozza Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, aki az augusztus 19-én történt áruházi lövöldözés 

kapcsán írt levelet Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek.   

Német Ferenc szerint a kiemelt jogi védelem megléte esetén nagyobb biztonságban végezhetik 

munkájukat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai. 

A Kamara elnöke az elmúlt években több alkalommal is jelezte az illetékes miniszter irányába fenti 

lépés szükségességét, amelyre érdemben még választ sem kapott, ezért most egy új javaslatot 

terjeszt a belügyminiszter elé. Ebben a Büntető Törvénykönyv 137.§ 2. pontjának módosítására tesz 

javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy 100 000 főt bevonni ebbe 

a körbe, de egyes munkakörök esetében megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások 

testi épsége és vagyonának védelme érdekében teszik kockára saját biztonságukat. Német Ferenc 

szavai szerint a kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot 

erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az 

ágazatot felügyelő minisztériumban. 

 

Dátum: 2010. augusztus 24. 

Médium: Google MTI 

Szerző: MTI 

Cím: Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén! 

Link: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h76GAF0eCfiJMA1GwlCTi4cxgLdg 

 

A Kamara elnöke az elmúlt években többalkalommal is jelezte az illetékes miniszter irányába fenti 

lépés szükségességét, amelyre érdemben még választ sem kapott, ezért most egy új javaslatot 

terjeszt a belügyminiszter elé. Ebben a Büntető Törvénykönyv 137.§. 2. pontjának módosítására tesz 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26828
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h76GAF0eCfiJMA1GwlCTi4cxgLdg
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javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy 100 000 főt bevonni ebbe 

a körbe, de egyes munkakörök esetében megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások 

testi épsége és vagyonának védelme érdekében teszik kockára saját biztonságukat. Német Ferenc 

szavai szerint a kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot 

erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az 

ágazatot felügyelő minisztériumban. 

Kiadó: Személy-. Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

 

Dátum: 2010. augusztus 24. 

Médium: Jogifórum.hu 

Szerző: -- 

Cím: Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén! - Javaslat a Büntető Törvénykönyv 

módosítására 

Link: http://www.jogiforum.hu/hirek/23653#axzz0xmrgFMsS 

 

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státuszába a magánbiztonság területén szolgálatot 

teljesítő szakemberek – hangsúlyozza Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, aki az augusztus 19-én történt áruházi lövöldözés kapcsán 

írt levelet Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek. 

Német Ferenc szerint a kiemelt jogi védelem megléte esetén nagyobb biztonságban végezhetik 

munkájukat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai. 

A Kamara elnöke az elmúlt években több alkalommal is jelezte az illetékes miniszter irányába fenti 

lépés szükségességét, amelyre érdemben még választ sem kapott, ezért most egy új javaslatot 

terjeszt a belügyminiszter elé. Ebben a Büntető Törvénykönyv 137.§ 2. pontjának módosítására tesz 

javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy 100 000 főt bevonni ebbe 

a körbe, de egyes munkakörök esetében megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások 

testi épsége és vagyonának védelme érdekében teszik kockára saját biztonságukat. Német Ferenc 

szavai szerint a kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot 

erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az 

ágazatot felügyelő minisztériumban. 

 

Dátum: 2010. augusztus 24. 

Médium: Zugügyvéd Online 

Szerző: -- 

Cím: Közfeladatot ellátó kidobók 

Link: http://zugugyved.blog.hu/ 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói  Szakmai Kamara levelében azt kérné, hogy a 

vagyonőröket  közfeladatot ellátó személynek  minősítsék. A nyápic vendégeket rugdosó kidobóknak 

http://www.jogiforum.hu/hirek/23653%23axzz0xmrgFMsS
http://zugugyved.blog.hu/
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eddig sem volt tanácsos nekimenni, de ha közfeladatot ellátó személlyé válnának, akkor még 

büntetés is járhatna ezért. 

Fokozott jogi védelmet a magánbiztonság területén 

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státuszába a magánbiztonság területén szolgálatot 

teljesítő szakemberek. Német Ferenc szerint a kiemelt jogi védelem megléte esetén nagyobb 

biztonságban végezhetik munkájukat a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara tagjai. Az elnök az augusztus 19-én történ áruházi lövöldözés kapcsán írt levelet Dr. Pintér 

Sándor belügyminiszternek. 

A Kamara elnöke az elmúlt években több alkalommal is jelezte az illetékes miniszter irányába fenti 

lépés szükségességét, amelyre érdemben még választ sem kapott, ezért most egy új javaslatot 

terjeszt a belügyminiszter elé. Ebben a Büntető Törvénykönyv 137.§. 2. pontjának módosítására tesz 

javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy 100 000 főt bevonni ebbe 

a körbe, de egyes munkakörök esetében megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások 

testi épsége és vagyonának védelme érdekében teszik kockára saját biztonságukat. Német Ferenc 

szavai szerint a kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot 

erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az 

ágazatot felügyelő minisztériumban. 
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Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Népszabadság Online 

Szerző: Fekete Gy. Attila 

Cím: A tettenérés veszélyei 

Link: http://nol.hu/lap/mo/20100825-a_tetteneres_veszelyei 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból. 

Kapjanak a közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet a magánbiztonság 

területén szolgálatot teljesítő vagyonőrök – ezt kérte Németh Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke a Pintér Sándor belügyminiszternek írt levelében a múlt 

héten az egyik budapesti bevásárlóközpontban történt lövöldözés apropóján. A vagyonvédelmi 

kamara már az előző kormány idején is kérte a fokozott büntetőjogi védelmet a vagyonőrök számára, 

a szaktárca azonban akkor „indokolatlannak” ítélte a kérést. 

Németh Ferenc a Népszabadságnak nyilatkozva azt mondta: elképzelésük szerint a szükséges 

törvénymódosítás után a belügyminiszter rendeletben határozhatná meg azokat a vagyonőri 

munkaköröket, amelyekben fokozott büntetőjogi védelem illetné meg az ott dolgozókat. Azaz, a 

kamara sem várja el, hogy mind a 120 ezer kamarai tagsággal rendelkező biztonsági őr azonos 

védelemben részesüljön. Szerintük is más a fenyegetettsége és a veszélyeztetettsége (persze a 

felelőssége is) azoknak az őröknek, akik egy városi vízmű vagy egy forgalmas bankfiók biztonságára 

vigyáznak. Ezek a feladatok nem hasonlíthatók össze, mondjuk azokéval, akik egy falunapon látnak el 

rendfenntartói feladatokat. Németh szerint a mai bűnügyi-közbiztonsági közállapotok mellett 

hozzávetőlegesen a szakma harmadának kellene megadni azt a jogi védettséget, amelyet a 

polgárőrök, a közterület-felügyelők vagy a BKV-ellenőrök már megkaptak. 

A fokozott jogi védelemtől a kamara egyfelől azt reméli, hogy kevesebb inzultus éri a vagyonőröket, 

másfelől viszont a szakmai színvonal javulására is számítanak. Németh Ferenc szerint a gazdasági 

válság hatására a megbízók már ma is jobban megnézik, hogy kire bízzák vagyonuk, dolgozóik 

biztonságát. Mivel a kamara nem kér többet, mint azt, hogy kizárólag a valódi szakmai munkát végző 

vagyonőrök kaphassanak fokozott jogi védelmet a munkájukhoz, kérésük teljesítése a szervezet 

elnöke szerint felgyorsíthatná a szakma kifehéredését. 

A nagy bevásárlóközpontok és a szupermarketek biztonsági emberei gyakran kerülnek konfliktusba a 

vásárlókkal. Sokszor az őr szakmailag kifogásolható fellépése miatt háborodnak fel a vásárlók, amikor 

például az őrök bele akarnak nyúlni vagy nézni a táskájukba, mert azt gyanítják, hogy valamit 

elloptak. Pedig minden biztonsági őrnek tudnia kell: nem nyúlhat bele senkinek a táskájába. Sok 

helyen az őrök a biztonsági kamerák kimerevített és kinyomtatott fotóját mutatva állítják meg az 

áruházi szarkákat, s kérik meg őket: fizessék ki, amit elloptak, majd írják alá az esetről felvett 

jegyzőkönyvet és menjenek békével. 

http://nol.hu/lap/mo/20100825-a_tetteneres_veszelyei
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Van, ahol a lopás és a tettenérés tényét rögzítő irat csak némi lökdösődés és hangoskodás után 

készül el, s előfordult, hogy a biztonságiaknak rendőrt kellett hívniuk. Pedig Németh Ferenc szerint 

még azok az áruházak is csak ritkán tesznek feljelentést, amelyek komoly biztonsági rendszereket 

üzemeltetnek, és amelyek a legkisebb tolvajlásról is jegyzőkönyvet vesznek fel. Ez a helyzet azonban 

gyökeresen megváltozhat most, hogy immáron törvény teszi lehetővé a kis értékű lopások 

elkövetőinek elzárással való büntetését. A kamara elnöke attól tart, hogy a börtöntől való félelem 

(végül is a rajtakapott tolvaj nem tudhatja előre, hogy az áruház feljelenti-e vagy sem) még 

agresszívebbé teszi a bolti szarkákat. 

Egy férfit az egyik nagy szupermarketláncban egy hónap alatt ötvenszer értek tetten kisebb lopáson. 

Volt, hogy csak békésen elfogyasztott pár zsemlét és megivott valamit, máskor a zsebébe csúsztatott 

ezt-azt. A kamara azt szeretné, ha a jövőben kitilthatnák az áruházakból vagy akár egész 

áruházláncokból is a notórius áruházi szarkákat. Németh Ferenc a futballhuligánok stadionokból való 

kitiltását, kitilthatóságát említette példaként. A jogalkotónak kell eldöntenie, hogy ki tilthatná ki a 

boltokból az áruházi szarkákat: a jegyző, a rendőrség, a bíróság, a lényeg, hogy a döntésnek írásos 

nyoma legyen. Mert akkor a mostaninál könnyebben intézkedhetnek ugyanis az őrök a visszatérő 

tolvajok ellen. S ők (vagyis az áruházi szarkák) kétszer is meggondolják majd, belemennek-e egy kis 

lökdösődésbe azzal a biztonsági őrrel, akinek a bántalmazásáért, fenyegetéséért akár három év 

börtönt is lehet kapni. 

 

Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Netriport 

Szerző: Népszabadság Online 

Cím: A tettenérés veszélyei 

Link: http://netriport.hu/belfold/cikk/?id=146338 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból. 

 

Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Hírneked.hu 

Szerző: NOL- Belföld 

Cím: A tettenérés veszélyei 

Link: http://belfold.hirekneked.hu/a-tetteneres-veszelyei.html 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból. 

 

 

http://netriport.hu/belfold/cikk/?id=146338
http://belfold.hirekneked.hu/a-tetteneres-veszelyei.html
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Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Hírek. oldal.info 

Szerző: Népszabadság 

Cím: A tettenérés veszélyei 

Link: 

http://hirek.oldal.info/h%C3%ADr/belf%C3%B6ld/2010/08/25/4055772/A%20tetten%C3%A9r%C3%

A9s%20vesz%C3%A9lyei/y2010/m08/d25 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból. 

 

Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: HRportal.hu 

Szerző: Népszabadság 

Cím: Mennyire veszélyes a vagyonőrök munkája? 

Link: http://www.hrportal.hu/c/mennyire-veszelyes-a-vagyonorok-munkaja-20100825.html 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke - írja a Népszabadság. 

Kapjanak a közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet a magánbiztonság 

területén szolgálatot teljesítő vagyonőrök - ezt kérte Németh Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke a Pintér Sándor belügyminiszternek írt levelében a múlt 

héten az egyik budapesti bevásárlóközpontban történt lövöldözés apropóján. 

Németh Ferenc a Népszabadságnak nyilatkozva azt mondta: elképzelésük szerint a szükséges 

törvénymódosítás után a belügyminiszter rendeletben határozhatná meg azokat a vagyonőri 

munkaköröket, amelyekben fokozott büntetőjogi védelem illetné meg az ott dolgozókat. Azaz, a 

kamara sem várja el, hogy mind a 120 ezer kamarai tagsággal rendelkező biztonsági őr azonos 

védelemben részesüljön. Szerintük is más a fenyegetettsége és a veszélyeztetettsége azoknak az 

őröknek, akik egy városi vízmű vagy egy forgalmas bankfiók biztonságára vigyáznak. Ezek a feladatok 

nem hasonlíthatók össze, mondjuk azokéval, akik egy falunapon látnak el rendfenntartói feladatokat. 

Németh szerint a mai bűnügyi-közbiztonsági közállapotok mellett hozzávetőlegesen a szakma 

harmadának kellene megadni azt a jogi védettséget, amelyet a polgárőrök, a közterület-felügyelők 

vagy a BKV-ellenőrök már megkaptak. 

A fokozott jogi védelemtől a kamara egyfelől azt reméli, hogy kevesebb inzultus éri a vagyonőröket, 

másfelől viszont a szakmai színvonal javulására is számítanak. 

 

 

 

http://hirek.oldal.info/h%C3%ADr/belf%C3%B6ld/2010/08/25/4055772/A%20tetten%C3%A9r%C3%A9s%20vesz%C3%A9lyei/y2010/m08/d25
http://hirek.oldal.info/h%C3%ADr/belf%C3%B6ld/2010/08/25/4055772/A%20tetten%C3%A9r%C3%A9s%20vesz%C3%A9lyei/y2010/m08/d25
http://www.hrportal.hu/c/mennyire-veszelyes-a-vagyonorok-munkaja-20100825.html
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Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Mitörtént.hu 

Szerző: NOL 

Cím: A tettenérés veszélyei 

Link: http://mitortent.hu/sztori/qn5dgv/a-tetteneres-veszelyei.aspx 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból. 

 

Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Maitéma.hu 

Szerző: NOL 

Cím: A tettenérés veszélyei 

Link: http://www.maitema.net/A-tetteneres-veszelyei/560683/ 

 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból. ... 

 

Dátum: 2010. augusztus 25. 

Médium: Népszabadság 

Szerző: Fekete Gy. Attila 

Cím: A tettenérés veszélyei 

 

Fokozott büntetőjogi védelmet kérta vagyonőröknek a kamara 

A közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet kért a belügyminisztertől a 

vagyonvédelmi kamara elnöke. Németh Ferenc szerint mielőbb meg kell teremteni annak a 

lehetőségét, hogy hatóságilag kitilthatók legyenek az áruházi szarkák a bevásárlóközpontokból 

Kapjanak a közfeladatot ellátó személyekével azonos büntetőjogi védelmet a magánbiztonság 

területén szolgálatot teljesítő vagyonőrök – ezt kérte Németh Ferenc, a Személyi, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke a Pintér Sándor belügyminiszternek írt levelében a múlt 

héten az egyik budapesti bevásárlóközpontban történt lövöldözés apropóján. A vagyonvédelmi 

kamara már az előző kormány idején is kérte a fokozott büntetőjogi védelmet a vagyonőrök számára, 

a szaktárca azonban akkor „indokolatlannak” ítélte a kérést. 

Németh Ferenc a Népszabadságnak nyilatkozva azt mondta: elképzelésük szerint a szükséges 

törvénymódosítás után a belügyminiszter rendeletben határozhatná meg azokat a vagyonőri 

munkaköröket, amelyekben fokozott büntetőjogi védelem illetné meg az ott dolgozókat. Azaz, a 

kamara sem várja el, hogy mind a 120 ezer kamarai tagsággal rendelkező biztonsági őr azonos 

védelemben részesüljön. Szerintük is más a fenyegetettsége és a veszélyeztetettsége (persze a 

http://mitortent.hu/sztori/qn5dgv/a-tetteneres-veszelyei.aspx
http://www.maitema.net/A-tetteneres-veszelyei/560683/
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felelőssége is) azoknak az őröknek, akik egy városi vízmű vagy egy forgalmas bankfi ók biztonságára 

vigyáznak. Ezek a feladatok nem hasonlíthatók össze, mondjuk azokéval, akik egy falunapon látnak el 

rendfenntartói feladatokat. Németh szerint a mai bűnügyi-közbiztonsági közállapotok mellett 

hozzávetőlegesen a szakma harmadának kellene megadni azt a jogi védettséget, amelyet a 

polgárőrök, a közterület-felügyelők vagy a BKV-ellenőrök már megkaptak. 

A fokozott jogi védelemtől a kamara egyfelől azt reméli, hogy kevesebb inzultus éri a vagyonőröket, 

másfelől viszont a szakmai színvonal javulására is számítanak. Németh Ferenc szerint a gazdasági 

válság hatására a megbízók már ma is jobban megnézik, hogy kire bízzák vagyonuk, dolgozóik 

biztonságát. Mivel a kamara nem kér többet, mint azt, hogy kizárólag a valódi szakmai munkát végző 

vagyonőrök kaphassanak fokozott jogi védelmet a munkájukhoz, kérésük teljesítése a szervezet 

elnöke szerint felgyorsíthatná a szakma kifehéredését. 

A nagy bevásárlóközpontok és a szupermarketek biztonsági emberei gyakran kerülnek konfliktusba a 

vásárlókkal. Sokszor az őr szakmailag kifogásolható fellépése miatt háborodnak fel a vásárlók, amikor 

például az őrök bele akarnak nyúlni vagy nézni a táskájukba, mert azt gyanítják, hogy valamit 

elloptak. Pedig minden biztonsági őrnek tudnia kell: nem nyúlhat bele senkinek a táskájába. Sok 

helyen az őrök a biztonsági kamerák kimerevített és kinyomtatott fotóját mutatva állítják meg az 

áruházi szarkákat, s kérik meg őket: fizessék ki, amit elloptak, majd írják alá az esetről felvett 

jegyzőkönyvet és menjenek békével. Van, ahol a lopás és a tettenérés tényét rögzítő irat csak némi 

lökdösődés és hangoskodás után készül el, s előfordult, hogy a biztonságiaknak rendőrt kellett 

hívniuk. Pedig Németh Ferenc szerint még azok az áruházak is csak ritkán tesznek feljelentést, 

amelyek komoly biztonsági rendszereket üzemeltetnek, és amelyek a legkisebb tolvajlásról is 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Ez a helyzet azonban gyökeresen megváltozhat most, hogy immáron 

törvény teszi lehetővé a kis értékű lopások elkövetőinek elzárással való büntetését. A kamara elnöke 

attól tart, hogy a börtöntől való félelem (végül is a rajtakapott tolvaj nem tudhatja előre, hogy az 

áruház feljelentie vagy sem) még agresszívebbé teszi a bolti szarkákat. 

Egy férfit az egyik nagy szupermarketláncban egy hónap alatt ötvenszer értek tetten kisebb lopáson. 

Volt, hogy csak békésen elfogyasztott pár zsemlét és megivott valamit, máskor a zsebébe csúsztatott 

ezt-azt. A kamara azt szeretné, ha a jövőben kitilthatnák az áruházakból vagy akár egész 

áruházláncokból is a notórius áruházi szarkákat. Németh Ferenc a futballhuligánok stadionokból való 

kitiltását, kitilthatóságát említette példaként. A jogalkotónak kell eldöntenie, hogy ki tilthatná ki a 

boltokból az áruházi szarkákat: a jegyző, a rendőrség, a bíróság, a lényeg, hogy a döntésnek írásos 

nyoma legyen. Mert akkor a mostaninál könnyebben intézkedhetnek ugyanis az őrök a visszatérő 

tolvajok ellen. S ők (vagyis az áruházi szarkák) kétszer is meggondolják majd, belemennek- e egy kis 

lökdösődésbe azzal a biztonsági őrrel, akinek a bántalmazásáért, fenyegetéséért akár három év 

börtönt is lehet kapni. 
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Dátum: 2010. augusztus 26. 

Médium: Zala Hírlap Online 

Szerző: ZH 

Cím: A kamarának hatékony ellenőrzési jogköre és szankcionálási joga nincs 

Link: http://zalaihirlap.hu/fooldal/20100826_a_kamaranak_hatekony_ellenorzesi_jogkore_ 

 

Zalaegerszeg (ZH) - A lapunk augusztus 7-ei számában megjelent Három hónapnyi bérrel tartoznak 

című írásra és az ahhoz kapcsolódó sms üzenetekre reagált a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Zala Megyei Szervezete nevében a szervezet elnöke, Horváth 

József. Az alábbiakban terjedelmes leveléből közlünk részleteket. 

A vagyonvédelmi tevékenységet a 2005. évi CXXXIII. törvény szabályozza... a Kamara feladatai a 

vállalkozások tekintetében kizárólag a nyilvántartásba vételre szorítkoznak. A törvény ugyan 

megpróbálja korlátozni a láncszerződések működését, de megfelelő mennyiségű és minőségű 

ellenőrzések hiányában ez nem működik kellőképpen. Az egyéni vállalkozók védelme érdekében 

ugyancsak tartalmaz előírásokat, de a munkavállaló vonatkozásában nem, hiszen rájuk a munka 

törvénykönyvének szabályai teljes mértékben vonatkoznak. Az egyéni vállalkozót azonban nem védi a 

munka törvénykönyve, mert vállalkozási szerződést köt, amelyben vállalkozási díjat realizál, amelyből 

a közterhek megfizetése után gyakran a minimálbér mértékű jövedelem távolról sem jön ki.  

A vállalási díjak vonatkozásában a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

ajánlásokat dolgozott ki. Ez alapján a 2010. évre vonatkozóan alkalmazott foglalkoztatása esetén a 

bér és közterheire fedezetet nyújtó minimális díj 918 Ft/óra. Értelemszerűen erre tevődik a 

rezsiköltség ésa nyereség. Önfoglalkoztató egyéni vállalkozó közterhekkel növelt díjára fedezetet 

nyújtó minimális díj 636 Ft/óra. A jelentősen áron alul dolgozó vállalkozás egy idő után 

fizetésképtelenné válik. Már a szerződés aláírásának pillanatában tudja, hogy valamit nem tud fizetni, 

aki 4-500 Ft/óra díjtétel felszámolása mellett végzi tevékenységét. 

A kamarának hatósági vagy hatékony ellenőrzési jogköre és szankcionálási joga nincs, kizárólag az a 

lehetősége áll fenn, hogy az illetékes hatóságok felé jelzi a tudomására jutott szabálytalanságokat. 

Mint jelen esetben is megtette az OMMF regionális igazgatóságára. Három bejelentő levelét küldtük 

meg kivizsgálás céljából jóval a cikk megjelenése előtt. 

 

Dátum: 2010. augusztus 26. 

Médium: Zala Hírlap 

Szerző: ZH 

Cím: A kamarának hatékony ellenőrzési jogköre és szankcionálási joga nincs 

 

Zalaegerszeg (ZH) - A lapunk augusztus 7-ei számában megjelent Három hónapnyi bérrel tartoznak 

című írásra és az ahhoz kapcsolódó sms üzenetekre reagált a Személy-, Vagyonvédelmi és 
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Magánnyomozói Szakmai Kamara Zala Megyei Szervezete nevében a szervezet elnöke, Horváth 

József. Az alábbiakban terjedelmes leveléből közlünk részleteket. 

A vagyonvédelmi tevékenységet a 2005. évi CXXXIII. törvény szabályozza... a Kamara feladatai a 

vállalkozások tekintetében kizárólag a nyilvántartásba vételre szorítkoznak. A törvény ugyan 

megpróbálja korlátozni a láncszerződések működését, de megfelelő mennyiségű és minőségű 

ellenőrzések hiányában ez nem működik kellőképpen. Az egyéni vállalkozók védelme érdekében 

ugyancsak tartalmaz előírásokat, de a munkavállaló vonatkozásában nem, hiszen rájuk a munka 

törvénykönyvének szabályai teljes mértékben vonatkoznak. Az egyéni vállalkozót azonban nem védi a 

munka törvénykönyve, mert vállalkozási szerződést köt, amelyben vállalkozási díjat realizál, amelyből 

a közterhek megfizetése után gyakran a minimálbér mértékű jövedelem távolról sem jön ki.  

A vállalási díjak vonatkozásában a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

ajánlásokat dolgozott ki. Ez alapján a 2010. évre vonatkozóan alkalmazott foglalkoztatása esetén a 

bér és közterheire fedezetet nyújtó minimális díj 918 Ft/óra. Értelemszerűen erre tevődik a 

rezsiköltség ésa nyereség. Önfoglalkoztató egyéni vállalkozó közterhekkel növelt díjára fedezetet 

nyújtó minimális díj 636 Ft/óra. A jelentősen áron alul dolgozó vállalkozás egy idő után 

fizetésképtelenné válik. Már a szerződés aláírásának pillanatában tudja, hogy valamit nem tud fizetni, 

aki 4-500 Ft/óra díjtétel felszámolása mellett végzi tevékenységét. 

A kamarának hatósági vagy hatékony ellenőrzési jogköre és szankcionálási joga nincs, kizárólag az a 

lehetősége áll fenn, hogy az illetékes hatóságok felé jelzi a tudomására jutott szabálytalanságokat. 

Mint jelen esetben is megtette az OMMF regionális igazgatóságára. Három bejelentő levelét küldtük 

meg kivizsgálás céljából jóval a cikk megjelenése előtt. 
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Szerző: XLSport 

Cím: Harcművészek a vagyonőröknél Békés megyében 
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A Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés Megyei területi Szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos Kamarai Családi Napját a Békéscsaba melletti 

Pósteleken. 
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Szerző: xlsport.hu 

Cím: Harcművészek a vagyonőröknél Békés megyében 

Link: http://sport.hirfal.hu/harcmuveszek_a_vagyonoroknel_bekes_megyeben-3386067.html 

 

A Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés Megyei területi Szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos Kamarai Családi Napját a Békéscsaba melletti 

Pósteleken. 
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Szerző: xlsport.hu 

Cím: Harcművészek a vagyonőröknél Békés megyében 

Link: 

http://sport.inews.hu/prg/index.kk?fclang=hu&fnCat=35&fnSite=28&fcSearchText=&fnTime=0&fnSu

bCat=2 

 

A Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés Megyei területi Szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos... 
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Dátum: 2010. augusztus 27. 

Médium: XLSport.hu 

Szerző: Gregor László 

Cím: Harcművészek a vagyonőröknél Békés megyében 

Link: http://www.xlsport.hu/showcikk.php?scid=1028086&start=0 

 

A Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés Megyei területi Szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos Kamarai Családi Napját a Békéscsaba melletti 

Pósteleken. 

Az évről évre sikeres rendezvény programjában az érdeklődők önvédelmi és harcművész 

bemutatókat tekinthetnek meg. A Békés Megyei Harcművész Szövetség három nagy múltú és 

tekintélyes klubja mutatja be tudását, népszerűsítve a harcművészet különböző ágait. 

A Magyar Wing Tsun Egyesület mestereit Széll Gábor Si-Hing vezeti majd. Széll nagymester nem csak 

a Wing Tsun magyarországi és kelet-európai szervezetének második embere. Hosszú évek óta oktat 

önvédelmet mind katonáknak, mind rendőröknek,  s mind a hasonló hivatásra készülő középiskolai 

hallgatóknak - magas fokon és igényesen. Igazi megszállott, aki emellett  számos alföldi megyében 

irányítja ezt hatásos harcművész irányzatot. Tudását látva biztosan több vagyonőr kap kedvet arra, 

hogy önvédelmi képességét bővítse. 

A Békéscsabai Lakótelepi SE ITF Taekwon-do szakosztályának bemutatósait Krajcsó István IV.DAN 

irányítja. A taekwon-do-ban már megszokott formagyakorlatok , töréstechnika, akrobatika és formai 

küzdelem mellett önvédelmi technikákat is láthatnak majd a nézők Tőlük. Amúgy is nagyon jó a 2010-

es év a szakosztálynak, hiszen Takács Barbara és Török János az Ifjúsági EB-n arany, ezüst és 

bronzérmet szerzett, a számos más hazai és nemzetközi eredmény mellett. 

A harmadik bemutatós csapat a japán harcművészeteket képviseli majd: A Békéscsabai Lakótelepi SE 

Aikido Szakosztálya Dobóvári Erik mester vezetésével  nem csak egy harcművészetet képvisel, hanem 

az aikido-ra jellemző nyugodt és a bölcs  életfelfogást. A klub létszáma mostanában növekedett, 

jelezve azt, hogy egyre többen igénylik az ilyen jó közösségben folyó munkát. S ezek a közösségek, a 

kínai, koreai, japán eredetű harcművész klubok a vagyonvédelemben dolgozókat is várják a 

harcművészek nagy családjába! 

 

Dátum: 2010. augusztus 27. 

Médium: XLfight.hu 

Szerző: Gregor László 

Cím: Harcművészek a vagyonőröknél Békés megyében 

Link: http://www.xlfight.hu/showcikk.php?scid=1010524 

 

A Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés Megyei területi Szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos Kamarai Családi Napját a Békéscsaba melletti 

Pósteleken. 
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Az évről évre sikeres rendezvény programjában az érdeklődők önvédelmi és harcművész 

bemutatókat tekinthetnek meg. A Békés Megyei Harcművész Szövetség három nagy múltú és 

tekintélyes klubja mutatja be tudását, népszerűsítve a harcművészet különböző ágait. 

A Magyar Wing Tsun Egyesület mestereit Széll Gábor Si-Hing vezeti majd. Széll nagymester nem csak 

a Wing Tsun magyarországi és kelet-európai szervezetének második embere. Hosszú évek óta oktat 

önvédelmet mind katonáknak, mind rendőröknek,  s mind a hasonló hivatásra készülő középiskolai 

hallgatóknak - magas fokon és igényesen. Igazi megszállott, aki emellett  számos alföldi megyében 

irányítja ezt hatásos harcművész irányzatot. Tudását látva biztosan több vagyonőr kap kedvet arra, 

hogy önvédelmi képességét bővítse. 

A Békéscsabai Lakótelepi SE ITF Taekwon-do szakosztályának bemutatósait Krajcsó István IV.DAN 

irányítja. A taekwon-do-ban már megszokott formagyakorlatok , töréstechnika, akrobatika és formai 

küzdelem mellett önvédelmi technikákat is láthatnak majd a nézők Tőlük. Amúgy is nagyon jó a 2010-

es év a szakosztálynak, hiszen Takács Barbara és Török János az Ifjúsági EB-n arany, ezüst és 

bronzérmet szerzett, a számos más hazai és nemzetközi eredmény mellett. 

A harmadik bemutatós csapat a japán harcművészeteket képviseli majd: A Békéscsabai Lakótelepi SE 

Aikido Szakosztálya Dobóvári Erik mester vezetésével  nem csak egy harcművészetet képvisel, hanem 

az aikido-ra jellemző nyugodt és a bölcs  életfelfogást. A klub létszáma mostanában növekedett, 

jelezve azt, hogy egyre többen igénylik az ilyen jó közösségben folyó munkát. S ezek a közösségek, a 

kínai, koreai, japán eredetű harcművész klubok a vagyonvédelemben dolgozókat is várják a 

harcművészek nagy családjába! 
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Médium: Securifocus 

Szerző: sonline 

Cím: Nem hitt a szemének, kardok is előkerültek a szórakozóhelyen 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26862 

 

Lövöldözés a hipermarketben, verekedés a bevásárlóközpontban, megdöbbentő áruházi inzultusok 

– az elmúlt hónapokban megsokasodtak a balhék országszerte. Az országban több mint 120 ezer 

vagyonőr dolgozik, Somogyban jelenleg csaknem 2700-an teljesítenek szolgálatot. Közülük több 

mint ezren Kaposváron és vonzáskörzetében vállaltak munkát. 

– Népes családok jelennek meg a boltban és amíg a sokszoknyás asszony épp a ruhák alá rejti a 

szajrét, addig 2-3 figyelő nyújt neki segítséget az akció zavartalan lebonyolításához – osztotta meg 

élményét egy somogyi vagyonőr. – Nagyon nehéz kiszűrni ezeket az alakokat. Nyolc-tíz hőzöngő, 

fenyegető emberrel nehezen vív csatát egy vagy két vagyonőr. 

Karddal és késekkel estek egymásnak a közelmúltban egy azóta már bezárt somogyi szórakozóhelyen 

a vendégek. A létesítménynek helyet adó irodaházban dolgozó vagyonőrök alig hittek a szemüknek, 

amikor meglátták a csetepatét. Egyes helyeken félelem uralkodik, pláne akkor, ha a környéken jól 

ismert „szabad csapatok“ tűnnek fel a boltban. Lopás, fenyegetés – egyes üzletekben ez szinte 

mindennapos jelenséggé vált. A vagyonőrök védelmére határozott intézkedést, jogszabályi változást 

sürget az érdekvédelmi szervezet. 

Harkány László, a megyei vagyonőrkamara elnöke a Sonline.hu-nak csütörtökön arról beszélt: 

fokozott büntetőjogi védelmet igényelnek. Közfeladatot ellátó személyekéhez hasonló védettséget 

kérnek, a kamara országos vezetése ezzel kapcsolatban már levelet írt a belügyminiszternek. – Igen 

sok vagyonőr dolgozik a bankokban, az agrárcégek telephelyein vagy épp az áruházakban – folytatta. 

– Sokszor halljuk: nagy a fenyegetettség. Ezért megfelelő jogi védelmet szeretnénk. 

Ez azt jelenti, hogy már a kisebb támadás esetén a mostaninál jóval súlyosabb büntetés fenyegetné a 

támadót. Elvileg három évre is rács mögé kerülhetne a balhézó. 

– Feltétlenül szükség van a változásra, egyre erőszakosabb cselekményeket követnek el a 

vagyonőrökkel szemben – hangoztatta Andrell László, a kaposvári Biztonsági Kft. ügyvezető 

igazgatója. – Már az sem ritka, hogy fegyvert fognak a szakemberekre. 

A polgárőrök közfeladatot ellátó személynek számítanak. Domán Tibor, a kaposvári polgárőr 

egyesület elnöke becsüli vagyonőrök munkáját. Szerinte sokan közülük a „tűzvonalban” dolgoznak. A 

megfelelő védelmet jogos elvárásnak tartja. 

OKJ-s tanfolyam, megfelelő egészségügyi állapot – a vagyonőröknél ezek a főbb követelmények. 

Harkány László ezen a téren is javaslatot tett: azt szeretné, ha az eddigitől eltérő, új alapokon nyugvó 

pályaalkalmassági vizsgát tennének a jelentkezők. Az utóbbi időben szerinte tömegével végezték el a 

tanfolyamot a vagyonőrök, s szigorítani kellene a követelményeket. 

Úgy tudjuk, várhatóan szeptemberben találkoznak a kamara vezető munkatársai, s összesítik a 

legújabb szakmai elképzeléseket. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26862
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Dátum: 2010. augusztus 28. 

Médium: Sonline 

Szerző: Harsányi Miklós 

Cím: Nem hitt a szemének, kardok is előkerültek a szórakozóhelyen 

Link: http://www.sonline.hu/somogy/kek-hirek-bulvar/nem-hitt-a-szemenek-kardok-is-elokerultek-

a-szorakozohelyen-324349 

 

A belügyminiszterhez fordult a vagyonvédelmi kamara: nagyobb védelmet követelnek a 

vagyonőröknek. 

Lövöldözés a hipermarketben, verekedés a bevásárlóközpontban, megdöbbentő áruházi inzultusok – 

az elmúlt hónapokban megsokasodtak a balhék országszerte. Az országban több mint 120 ezer 

vagyonőr dolgozik, Somogyban jelenleg csaknem 2700-an teljesítenek szolgálatot. Közülük több mint 

ezren Kaposváron és vonzáskörzetében vállaltak munkát. 

– Népes családok jelennek meg a boltban és amíg a sokszoknyás asszony épp a ruhák alá rejti a 

szajrét, addig 2-3 figyelő nyújt neki segítséget az akció zavartalan lebonyolításához – osztotta meg 

élményét egy somogyi vagyonőr. – Nagyon nehéz kiszűrni ezeket az alakokat. Nyolc-tíz hőzöngő, 

fenyegető emberrel nehezen vív csatát egy vagy két vagyonőr. 

Karddal és késekkel estek egymásnak a közelmúltban egy azóta már bezárt somogyi szórakozóhelyen 

a vendégek. A létesítménynek helyet adó irodaházban dolgozó vagyonőrök alig hittek a szemüknek, 

amikor meglátták a csetepatét. Egyes helyeken félelem uralkodik, pláne akkor, ha a környéken jól 

ismert „szabad csapatok“ tűnnek fel a boltban. Lopás, fenyegetés – egyes üzletekben ez szinte 

mindennapos jelenséggé vált. A vagyonőrök védelmére határozott intézkedést, jogszabályi változást 

sürget az érdekvédelmi szervezet. 

Harkány László, a megyei vagyonőrkamara elnöke a Sonline.hu-nak csütörtökön arról beszélt: 

fokozott büntetőjogi védelmet igényelnek. Közfeladatot ellátó személyekéhez hasonló védettséget 

kérnek, a kamara országos vezetése ezzel kapcsolatban már levelet írt a belügyminiszternek. – Igen 

sok vagyonőr dolgozik a bankokban, az agrárcégek telephelyein vagy épp az áruházakban – folytatta. 

– Sokszor halljuk: nagy a fenyegetettség. Ezért megfelelő jogi védelmet szeretnénk. 

Ez azt jelenti, hogy már a kisebb támadás esetén a mostaninál jóval súlyosabb büntetés fenyegetné a 

támadót. Elvileg három évre is rács mögé kerülhetne a balhézó. 

– Feltétlenül szükség van a változásra, egyre erőszakosabb cselekményeket követnek el a 

vagyonőrökkel szemben – hangoztatta Andrell László, a kaposvári Biztonsági Kft. ügyvezető 

igazgatója. – Már az sem ritka, hogy fegyvert fognak a szakemberekre. 

A polgárőrök közfeladatot ellátó személynek számítanak. Domán Tibor, a kaposvári polgárőr 

egyesület elnöke becsüli vagyonőrök munkáját. Szerinte sokan közülük a „tűzvonalban” dolgoznak. A 

megfelelő védelmet jogos elvárásnak tartja. 

OKJ-s tanfolyam, megfelelő egészségügyi állapot – a vagyonőröknél ezek a főbb követelmények. 

Harkány László ezen a téren is javaslatot tett: azt szeretné, ha az eddigitől eltérő, új alapokon nyugvó 

pályaalkalmassági vizsgát tennének a jelentkezők. Az utóbbi időben szerinte tömegével végezték el a 

tanfolyamot a vagyonőrök, s szigorítani kellene a követelményeket. 

http://www.sonline.hu/somogy/kek-hirek-bulvar/nem-hitt-a-szemenek-kardok-is-elokerultek-a-szorakozohelyen-324349
http://www.sonline.hu/somogy/kek-hirek-bulvar/nem-hitt-a-szemenek-kardok-is-elokerultek-a-szorakozohelyen-324349
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Úgy tudjuk, várhatóan szeptemberben találkoznak a kamara vezető munkatársai, s összesítik a 

legújabb szakmai elképzeléseket. 

 

Dátum: 2010. augusztus 28. 

Médium: Kuruc.info 

Szerző: (SONLINE) 

Cím: Rohamosan romló közbiztonság: kardok is előkerültek a szórakozóhelyen 

Link: http://kuruc.info/r/35/65000/ 

 

Az alábbi cikk egyik legfontosabb megállapítása a következő: „az elmúlt hónapokban megsokasodtak 

a balhék országszerte [...] egyre erőszakosabb cselekményeket követnek el a vagyonőrökkel 

szemben”. Ennyit a kormány „javul a közbiztonság”-hazudozásáról. Igen, ezért kell a Jobbikra 

szavazni, akik tudják, merik és teszik, szemben az impotens, az összeurópai, a cigányok ellen minden 

eszközt (az elüldözés, fallal elválasztás, várbörtönbe vetés mellett még a hidegvérű kiirtást is, lásd a 

derék finnek) felhasználó gyakorlattal szemben még mindig a jó szó, a rábeszélés, a hittérítés 

„eredményében” bízó  Fidesszel. 

Nem hitt a szemének, kardok is előkerültek a szórakozóhelyen 

A belügyminiszterhez fordult a vagyonvédelmi kamara: nagyobb védelmet követelnek a 

vagyonőröknek. 

Lövöldözés a hipermarketben, verekedés a bevásárlóközpontban, megdöbbentő áruházi inzultusok – 

az elmúlt hónapokban megsokasodtak a balhék országszerte. Az országban több mint 120 ezer 

vagyonőr dolgozik, Somogyban jelenleg csaknem 2700-an teljesítenek szolgálatot. Közülük több mint 

ezren Kaposváron és vonzáskörzetében vállaltak munkát. 

– Népes családok jelennek meg a boltban és amíg a sokszoknyás asszony (Kuruc.info: Népes 

családok, sokszoknyás asszony – egyértelmű utalás azok cigányságára...) épp a ruhák alá rejti a 

szajrét, addig 2-3 figyelő nyújt neki segítséget az akció zavartalan lebonyolításához – osztotta meg 

élményét egy somogyi vagyonőr. – Nagyon nehéz kiszűrni ezeket az alakokat. Nyolc-tíz hőzöngő, 

fenyegető emberrel nehezen vív csatát egy vagy két vagyonőr. 

Karddal és késekkel estek egymásnak a közelmúltban egy azóta már bezárt somogyi szórakozóhelyen 

a vendégek. A létesítménynek helyet adó irodaházban dolgozó vagyonőrök alig hittek a szemüknek, 

amikor meglátták a csetepatét. Egyes helyeken félelem uralkodik, pláne akkor, ha a környéken jól 

ismert „szabad csapatok“ tűnnek fel a boltban. Lopás, fenyegetés – egyes üzletekben ez szinte 

mindennapos jelenséggé vált. A vagyonőrök védelmére határozott intézkedést, jogszabályi változást 

sürget az érdekvédelmi szervezet. 

Harkány László, a megyei vagyonőrkamara elnöke a Sonline.hu-nak csütörtökön arról beszélt: 

fokozott büntetőjogi védelmet igényelnek. Közfeladatot ellátó személyekéhez hasonló védettséget 

kérnek, a kamara országos vezetése ezzel kapcsolatban már levelet írt a belügyminiszternek. – Igen 

sok vagyonőr dolgozik a bankokban, az agrárcégek telephelyein vagy épp az áruházakban – folytatta. 

– Sokszor halljuk: nagy a fenyegetettség. Ezért megfelelő jogi védelmet szeretnénk. 

http://kuruc.info/r/35/65000/
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Ez azt jelenti, hogy már a kisebb támadás esetén a mostaninál jóval súlyosabb büntetés fenyegetné a 

támadót. Elvileg három évre is rács mögé kerülhetne a balhézó. 

– Feltétlenül szükség van a változásra, egyre erőszakosabb cselekményeket követnek el a 

vagyonőrökkel szemben – hangoztatta Andrell László, a kaposvári Biztonsági Kft. ügyvezető 

igazgatója. – Már az sem ritka, hogy fegyvert fognak a szakemberekre. 

A polgárőrök közfeladatot ellátó személynek számítanak. Domán Tibor, a kaposvári polgárőr 

egyesület elnöke becsüli vagyonőrök munkáját. Szerinte sokan közülük a „tűzvonalban” dolgoznak. A 

megfelelő védelmet jogos elvárásnak tartja. 

OKJ-s tanfolyam, megfelelő egészségügyi állapot – a vagyonőröknél ezek a főbb követelmények. 

Harkány László ezen a téren is javaslatot tett: azt szeretné, ha az eddigitől eltérő, új alapokon nyugvó 

pályaalkalmassági vizsgát tennének a jelentkezők. Az utóbbi időben szerinte tömegével végezték el a 

tanfolyamot a vagyonőrök, s szigorítani kellene a követelményeket. 

Úgy tudjuk, várhatóan szeptemberben találkoznak a kamara vezető munkatársai, s összesítik a 

legújabb szakmai elképzeléseket. 
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2010. augusztus 29. 

 

Dátum: 2010. augusztus 29. 

Médium: JSM.hu 

Szerző: SONLINE - JSM 

Cím: Rohamosan romló közbiztonság: kardok is előkerültek a szórakozóhelyen 

Link: http://www.jsm.hu/article?id=2657 

 

Az alábbi cikk egyik legfontosabb megállapítása a következő: "az elmúlt hónapokban 

megsokasodtak a balhék országszerte *...+ egyre erőszakosabb cselekményeket követnek el a 

vagyonőrökkel szemben". Ennyit a kormány "javul a közbiztonság"-hazudozásáról. Igen, ezért kell a 

Jobbikra szavazni, akik tudják, merik és teszik, szemben az impotens, az összeurópai, a cigányok 

ellen minden eszközt (az elüldözés, fallal elválasztás, várbörtönbe vetés mellett még a hidegvérű 

kiirtást is, lásd a derék finnek) felhasználó gyakorlattal szemben még mindig a jó szó, a rábeszélés, 

a hittérítés "eredményében" bízó Fidesszel. 

Nem hitt a szemének, kardok is előkerültek a szórakozóhelyen 

A belügyminiszterhez fordult a vagyonvédelmi kamara: nagyobb védelmet követelnek a 

vagyonőröknek. 

Lövöldözés a hipermarketben, verekedés a bevásárlóközpontban, megdöbbentő áruházi inzultusok - 

az elmúlt hónapokban megsokasodtak a balhék országszerte. Az országban több mint 120 ezer 

vagyonőr dolgozik, Somogyban jelenleg csaknem 2700-an teljesítenek szolgálatot. Közülük több mint 

ezren Kaposváron és vonzáskörzetében vállaltak munkát. 

- Népes családok jelennek meg a boltban és amíg a sokszoknyás asszony (Kuruc.info: Népes családok, 

sokszoknyás asszony - egyértelmű utalás azok cigányságára...) épp a ruhák alá rejti a szajrét, addig 2-

3 figyelő nyújt neki segítséget az akció zavartalan lebonyolításához - osztotta meg élményét egy 

somogyi vagyonőr. - Nagyon nehéz kiszűrni ezeket az alakokat. Nyolc-tíz hőzöngő, fenyegető 

emberrel nehezen vív csatát egy vagy két vagyonőr. 

Karddal és késekkel estek egymásnak a közelmúltban egy azóta már bezárt somogyi szórakozóhelyen 

a vendégek. A létesítménynek helyet adó irodaházban dolgozó vagyonőrök alig hittek a szemüknek, 

amikor meglátták a csetepatét. Egyes helyeken félelem uralkodik, pláne akkor, ha a környéken jól 

ismert "szabad csapatok" tűnnek fel a boltban. Lopás, fenyegetés - egyes üzletekben ez szinte 

mindennapos jelenséggé vált. A vagyonőrök védelmére határozott intézkedést, jogszabályi változást 

sürget az érdekvédelmi szervezet. 

Harkány László, a megyei vagyonőrkamara elnöke a Sonline.hu-nak csütörtökön arról beszélt: 

fokozott büntetőjogi védelmet igényelnek. Közfeladatot ellátó személyekéhez hasonló védettséget 

kérnek, a kamara országos vezetése ezzel kapcsolatban már levelet írt a belügyminiszternek. - Igen 

sok vagyonőr dolgozik a bankokban, az agrárcégek telephelyein vagy épp az áruházakban - folytatta. - 

Sokszor halljuk: nagy a fenyegetettség. Ezért megfelelő jogi védelmet szeretnénk. 

Ez azt jelenti, hogy már a kisebb támadás esetén a mostaninál jóval súlyosabb büntetés fenyegetné a 

támadót. Elvileg három évre is rács mögé kerülhetne a balhézó. 

http://www.jsm.hu/article?id=2657
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- Feltétlenül szükség van a változásra, egyre erőszakosabb cselekményeket követnek el a 

vagyonőrökkel szemben - hangoztatta Andrell László, a kaposvári Biztonsági Kft. ügyvezető 

igazgatója. - Már az sem ritka, hogy fegyvert fognak a szakemberekre. 

A polgárőrök közfeladatot ellátó személynek számítanak. Domán Tibor, a kaposvári polgárőr 

egyesület elnöke becsüli vagyonőrök munkáját. Szerinte sokan közülük a "tűzvonalban" dolgoznak. A 

megfelelő védelmet jogos elvárásnak tartja. 

OKJ-s tanfolyam, megfelelő egészségügyi állapot - a vagyonőröknél ezek a főbb követelmények. 

Harkány László ezen a téren is javaslatot tett: azt szeretné, ha az eddigitől eltérő, új alapokon nyugvó 

pályaalkalmassági vizsgát tennének a jelentkezők. Az utóbbi időben szerinte tömegével végezték el a 

tanfolyamot a vagyonőrök, s szigorítani kellene a követelményeket. 

Úgy tudjuk, várhatóan szeptemberben találkoznak a kamara vezető munkatársai, s összesítik a 

legújabb szakmai elképzeléseket. 

 

Dátum: 2010. augusztus 29. 

Médium: Budomagazin 

Szerző: -- 

Cím: Családbővítés: harcművészek és vagyonőrök 

Link: http://budomagazin.hu/cikk/budo.php/3999 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés megyei területi szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos Kamarai Családi Napját a Békéscsaba melletti 

Pósteleken. 

Az évről évre sikeres rendezvény programjában az érdeklődők önvédelmi és harcművész 

bemutatókat tekinthetnek meg. 

A Békés Megyei Harcművész Szövetség három nagy múltú és tekintélyes klubja mutatja be tudását, 

népszerűsítve a harcművészet különböző ágait. 

A Magyar Wing Tsun Egyesület mestereit Széll Gábor Si-Hing vezeti majd. Széll nagymester nemcsak a 

Wing Tsun magyarországi és kelet-európai szervezetének második embere. 

Hosszú évek óta oktat önvédelmet mind katonáknak, mind rendőröknek, s mind a hasonló hivatásra 

készülő középiskolai hallgatóknak - magas fokon és igényesen. 

Igazi megszállott, aki emellett számos alföldi megyében irányítja ezt a hatásos harcművész irányzatot. 

Tudását látva biztosan több vagyonőr kap kedvet arra, hogy önvédelmi tudását bővítse. 

A Békéscsabai Lakótelepi SE ITF Taekwon-do szakosztályának bemutatósait Krajcsó István (IV. DAN) 

irányítja. 

A taekwon-do-ban már megszokott formagyakorlatok , töréstechnika, akrobatika és formai küzdelem 

mellett önvédelmi technikákat is láthatnak majd a nézők. 

Amúgyis nagyon jó a 2010-es év a szakosztálynak, hiszen Takács Barbara és Török János az Ifjúsági 

EB-n arany-, ezüst- és bronzérmet szerzett, a számos más hazai és nemzetközi eredmény mellett. 

http://budomagazin.hu/cikk/budo.php/3999
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A harmadik bemutatós csapat a japán harcművészeteket képviseli majd: a Békéscsabai Lakótelepi SE 

Aikido Szakosztálya Dobóvári Erik mester vezetésével nemcsak egy harcművészetet képvisel, hanem 

az aikido-ra jellemző nyugodt és a bölcs életfelfogást is. 

A klub létszáma mostanában növekedett, jelezve azt, hogy egyre többen igénylik az ilyen jó 

közösségben folyó munkát. S ezek a közösségek, a kínai, koreai, japán eredetű harcművész klubok a 

vagyonvédelemben dolgozókat is várják a harcművészek nagy családjába! 

 

Dátum: 2010. augusztus 29. 

Médium: Napi Gazdaság Online 

Szerző: Kiss Melinda 

Cím: Jogi védelemért lobbizik a magánbiztonsági ágazat 

Link: http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=456265&place=BOKSZ_6_cikk 

 

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státusába a magánbiztonság területén szolgálatot 

teljesítő szakemberek - mondja Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke. Szerinte a kiemelt jogi védelem megléte esetén nagyobb biztonságban 

végezhetik munkájukat a kamara tagjai. Mindez régi vágya a kamarának, azonban az eddigi 

törekvéseik nem jártak sikerrel. Az augusztus 19-i áruházi lövöldözés miatt azonban újabb javaslatot 

terjesztettek a belügyminiszter elé.Ebben a büntető törvénykönyv 137. § 2. pontjának módosítására 

tesznek javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy százezer főnek 

megadni a közfeladatot ellátó személy státusát, de egyes munkakörök esetében megnyugtató 

biztonságot jelentene, és megkönnyítené a dolgozók munkáját. Német Ferenc szerint a 

kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot erősítő 

intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az ágazatot 

felügyelő minisztériumban. 
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Dátum: 2010. augusztus 30. 

Médium: Biztonságpiac.hu 

Szerző: vcafe 

Cím: Közmunkások lehetnek a vagyonőrök is? 

Link: http://biztonsagpiac.hu/kozmunkasok-lehetnek-a-vagyonorok-is 

 

Közfeladatot ellátó személynek minősítené a magánbiztonsági területen szolgálatot teljesítő 

szakemberek egy részét a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) – tudta meg a Biztonságpiac.hu. A kamara elnöke szerint a kiemelt jogi védelem 

nagyobb biztonságot jelentene az SzVMSzK tagjai számára. 

Németh Ferenc, a kamara elnöke az augusztus 19-i áruházi lövöldözés kapcsán írt levelet Pintér 

Sándor belügyminiszternek, de – mint arra az SzVMSzK közleménye is rámutatott – a szervezet már 

az elmúlt években is több alkalommal jelezte az illetékes miniszternek a módosítás szükségességét. 

A magánbiztonsági kamara korábban nem kapott érdemi választ a kezdeményezésre, a javaslatot 

azzal utasították el, hogy a közbiztonság jó, a státusz módosítását semmi nem indokolja. Az augusztus 

19-i lövöldözés után azonban az SzVMSzK egy új javaslatot terjesztett a belügyminiszter elé, 

amelyben a büntető törvénykönyv 137.§. 2. pontjának módosítását kezdeményezi. 

A javaslat szerint a magánbiztonsági szakmában dolgozó mintegy százezer ember nem kapna 

automatikusan közfeladatot ellátó státuszt. Németh Ferenc érdeklődésünkre elmondta: azokat a 

vagyonőri dolgozókat érintené a módosítás, akik a köz érdekében, kritikus infrastruktúrák, 

közintézmények, pénzintézetek, valamint egészségügyi intézmények védelmében vesznek részt. 

Ez nem csupán megnyugtató biztonságot jelentene azoknak, akik mások testi épsége és vagyonának 

védelme érdekében saját biztonságukat teszik kockára, de a státusz visszatartó ereje a fizikai 

incidensek kialakulásával, a testi inzultálással szemben is nagyobb védelmet jelentene. 

Német Ferenc szerint a kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, 

közbiztonságot erősítő intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező 

fogadtatásra talál az ágazatot felügyelő minisztériumban. Lapunknak a kamara elnöke ezen kívül azt 

is jelezte, a jelenlegi helyzet szerencsés, hiszen olyan miniszter felel az ország közbiztonságáért, aki 

korábban maga is dolgozott a magánbiztonsági ágazatban. Mindemellett Németh szerint 

létfontosságú az az erkölcsi elismerés, amelyet a státuszmódosítás jelentene az érintett vagyonőrök 

számára. 
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Cím: Jogi védelemért lobbizik a magánbiztonsági ágazat 

 

Kerüljenek be a közfeladatot ellátó személyek státusába a magánbiztonság területén szolgálatot 

teljesítő szakemberek – mondja Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke. Szerinte a kiemelt jogi védelem megléte esetén nagyobb biztonságban 

végezhetik munkájukat a kamara tagjai. Mindez régi vágya a kamarának, azonban az eddigi 

törekvéseik nem jártak sikerrel. Az augusztus 19-i áruházi lövöldözés miatt azonban újabb javaslatot 

terjesztettek a belügyminiszter elé. Ebben a büntető törvénykönyv 137. § 2. pontjának módosítására 

tesznek javaslatot, kifejtve, hogy indokolatlan lenne az ágazatban dolgozó mintegy százezer főnek 

megadni a közfeladatot ellátó személy státusát, de egyes munkakörök esetében megnyugtató 

biztonságot jelentene, és megkönnyítené a dolgozók munkáját. Német Ferenc szerint a 

kezdeményezés célja összecseng a belügyminiszter által bejelentett, közbiztonságot erősítő 

intézkedésekkel, ezért bízik abban, hogy a kezdeményezés kedvező fogadtatásra talál az ágazatot 

felügyelő minisztériumban. 
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Médium: martialarts.hu 

Szerző: Adminisztrátor 

Cím: Harcművészek a vagyonőröknél Békés megyében 

Link: http://www.martialarts.hu/news_details/3834/harcmuveszek-a-vagyonoroknel-bekes-

megyeben 

 

A Személy, vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara Békés Megyei területi Szervezete 

szeptember 25-én rendezi meg hagyományos Kamarai Családi Napját a Békéscsaba melletti 

Pósteleken. Az évről évre sikeres rendezvény programjában az érdeklődők önvédelmi és harcművész 

bemutatókat tekinthetnek meg. A Békés Megyei Harcművész Szövetség három nagy múltú és 

tekintélyes klubja mutatja be tudását, népszerűsítve a harcművészet különböző ágait. 

A Magyar Wing Tsun Egyesület mestereit Széll Gábor Si-Hing vezeti majd. Széll nagymester nem csak 

a Wing Tsun magyarországi és kelet-európai szervezetének második embere. Hosszú évek óta oktat 

önvédelmet mind katonáknak, mind rendőröknek, s mind a hasonló hivatásra készülő középiskolai 

hallgatóknak - magas fokon és igényesen. Igazi megszállott, aki emellett számos alföldi megyében 

irányítja ezt hatásos harcművész irányzatot. Tudását látva biztosan több vagyonőr kap kedvet arra, 

hogy önvédelmi képességét bővítse.  

A Békéscsabai Lakótelepi SE ITF Taekwon-do szakosztályának bemutatósait Krajcsó István IV.DAN 

irányítja. A taekwon-do-ban már megszokott formagyakorlatok , töréstechnika, akrobatika és formai 

küzdelem mellett önvédelmi technikákat is láthatnak majd a nézők Tőlük. Amúgy is nagyon jó a 2010-

es év a szakosztálynak, hiszen Takács Barbara és Török János az Ifjúsági EB-n arany, ezüst és 

bronzérmet szerzett, a számos más hazai és nemzetközi eredmény mellett. 

A harmadik bemutatós csapat a japán harcművészeteket képviseli majd: A Békéscsabai Lakótelepi SE 

Aikido Szakosztálya Dobóvári Erik mester vezetésével nem csak egy harcművészetet képvisel, hanem 

az aikido-ra jellemző nyugodt és a bölcs életfelfogást. A klub létszáma mostanában növekedett, 

jelezve azt, hogy egyre többen igénylik az ilyen jó közösségben folyó munkát. S ezek a közösségek, a 

kínai, koreai, japán eredetű harcművész klubok a vagyonvédelemben dolgozókat is várják a 

harcművészek nagy családjába! 
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TV-s megjelenések 

 

 

Médium Dátum 
Műsor-
vezető 

Felelős 
Szerkesztő 

Hányadik 
Hír 

Anyag 
Szerkesztője Riporter Témája 

Anyag 
Hossza Megszólalók 

Riporter 
Attitűd 

Ofenzív/ 
defenzív 

Reaktív/ 
proaktív 

RTL Klub 
18:30 

2010.08.
12 

Erős 
Antónia 

Kováts 
Mihály, 

Sinka 
Zoltán 4 

Erdélyi 
Angelika 

Erdélyi 
Angelika 

biztonsági őr, 
falunap, 
SZVMSZK, nincs 
erkölcsi 
bizonyítvány, 
nem lehetett 
volna Anyag 

Fülöp Tamás, 
Német Ferenc objektív defenzív reaktív 

HírTV 
Panaszk
önyv 

2010.08.
23 

Szabó 
Anett 0 2 0 0 

Beszélgetés: 
SZVMSZK,vagyon
őr, igazoltatás, 
intézkedés, nézői 
levél, 
bevásárlóközpon
t, vagyonőr, 
támadás 0 Német Ferenc,  objektív defenzív reaktív 

TV2 
18:30 

2010.08.
24 

Várkony
i 
Andrea, 
Azurák 
Csaba Turi Zoltán 5 Vági Barbara 

Vági 
Barbara 

pénzszállító, 
rablás, SZVMSZK, 
levél, 
belügyminisztéri
um, vagyonőr, 
támadások, jogi 
védelem, levél Anyag 

Német Ferenc, 
Gyenes 
Levente objektív offenzív proaktív 

 


