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2010. november 1. 

 

 

Dátum: 2010. november 1. 

Médium:  

Securifocus 

Szerző: Hírszerző 

Cím:  

Törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelemről, valamint a magánnyomozásról 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27291 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. 

Az eddigi szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a 

vagyonvédelmi rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a 

magánnyomozóktól. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági 

őr, testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. 

Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező 

csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez 

elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt 

képzettség szükséges. Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel 

magához vonzott megbízottja. További feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a 

vállalkozás, és ne legyen köztartozása. 

Aki vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, 

annak a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. 

A javaslat megszünteti a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók 

kötelezettségét a kamarai tagságra. 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27291
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Dátum: 2010. november 4. 

Médium:  

Heti Válasz Online 

Szerző: MTI - itthon@hetivalasz.hu 

Cím:  

Törvény szigorítaná a biztonsági őrök és magánnyomozók munkáját 

Link: http://hetivalasz.hu/itthon/torveny-szigoritana-a-biztonsagi-orok-es-magannyomozok-

munkajat-32951 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. Az eddigi 

szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a vagyonvédelmi 

rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a magánnyomozóktól. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági 

őr, testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. 

Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező 

csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez 

elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt 

képzettség szükséges. Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel 

magához vonzott megbízottja. További feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a 

vállalkozás, és ne legyen köztartozása. 

Aki vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, 

annak a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie  vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. 

A javaslat megszünteti a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók 

kötelezettségét a kamarai tagságra. 

  

http://hetivalasz.hu/itthon/torveny-szigoritana-a-biztonsagi-orok-es-magannyomozok-munkajat-32951
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Dátum: 2010. november 17. 

Médium:  

MTI Online 

Szerző: Személy-. Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Cím:  

Egyeztetés a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke között 

Link: 

http://os.mti.hu/hirek/65189/egyeztetes_a_belugyminiszterium_kozigazgatasi_allamtitkara_es_a_sz

emely-_vagyonvedelmi_es_magannyomozoi_szakmai_kamara-szvmszk_elnoke_kozott 

 

Budapest, 2010. november 17., szerda (OS) - Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási 

államtitkára hivatalában fogadta Német Ferencet az SzVMSzK elnökét. A két vezető találkozóján az 

EU soros elnökségéhez kapcsolódó magánbiztonsági feladatokról és az ágazat átfogó fejlesztésének 

irányvonalairól is egyeztettek a vezetők. 

A Minisztérium és a Kamara közös álláspontja, hogy változtatni kell a magánbiztonsági ágazat 

szabályozásán és az oktatás – képzési rendszeren. A részletek kidolgozásának lehetőségeként szóba 

került a Belügyminisztérium és a Kamara közötti együttműködési megállapodás megkötése, 

amelynek részleteit a későbbiekben pontosítják. 

Kiadó: Személy-. Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

 

  

http://os.mti.hu/hirek/65189/egyeztetes_a_belugyminiszterium_kozigazgatasi_allamtitkara_es_a_szemely-_vagyonvedelmi_es_magannyomozoi_szakmai_kamara-szvmszk_elnoke_kozott
http://os.mti.hu/hirek/65189/egyeztetes_a_belugyminiszterium_kozigazgatasi_allamtitkara_es_a_szemely-_vagyonvedelmi_es_magannyomozoi_szakmai_kamara-szvmszk_elnoke_kozott
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Dátum: 2010. november .18. 

Médium:  

Délmagyar Onlnine 

Szerző: Munkatársunktól - Délmagyarország napilap 

Cím:  

Nem célirányos a biztonságiőr-képzés 

Link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nem_celiranyos_a_biztonsagior-kepzes/2189476/ 

 

Szeged - Kevés a gyakorlat, és nem célirányos a képzés – kritizálja a szakmai vezetés a hazai 

biztonsági őrök oktatását. Leghamarabb tavasszal változhat a helyzet. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara reményei szerint jövő tavasszal 

fogadhatja el a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapvetően megváltoztatja a biztonsági 

őrök jelenlegi képzését. – A 12 hazai kamara közül 11-ben kötelező az ismétlő képzés, így nemcsak 

egy sokkal gyakorlatiasabb oktatást, hanem a kötelező szinten tartást is be akarjuk vezettetni – 

mondta lapunknak Német Ferenc, a kamara szegedi származású országos elnöke. 

Egy fegyveres férfi megpróbált kirabolni egy bankot október 25-én a fővárosi Andrássy úton, de a 

biztonsági őr közbelépett, és válogatott szidalmak mellett kizavarta a rablót az utcára. Ez hőstett volt 

a Bankszövetség biztonsági főnöke szerint, míg a kriminálpszichológus és  

8 általános és büntetlen előélet 

A törvény szerint bárkiből lehet ma biztonsági őr Magyarországon. A követelmények: nyolc általános, 

büntetlen előélet, és egy 270 órás, főleg elméleti tanfolyam. 

más szakértők szerint céltalan kockázatvállalás. – Elsősorban az emberi élet védelme a biztonsági őr 

feladata. Munkáját a végeredmény minősíti. Ha nem halt meg senki, akkor jól dolgozott – magyarázta 

Német Ferenc. A legnagyobb problémát az elnök abban látja, hogy ma minden tanfolyam – testőr, 

fegyveres őr, bankőr, rendezvénybiztosító – elvégzése után személyi- és vagyonőr-igazolványt kap az 

illető, amellyel a fent leírt bármelyik munkakörben elhelyezkedhet. – Nem célirányos a képzésük. Ha 

valaki például pénzintézetben akar majd dolgozni, akkor a 270 elméleti órából lehet, hogy csak 1,5 

órát hall bankőrzésről. Ezen is változtatni akarunk. 

Bár a biztonsági őröknek a pénz védelme csak sokadrangú kötelességük – fontosabb az ügyfelek, a 

banki alkalmazottak és saját életük védelme –, a tapasztalatok azt mutatják, hogy mégis hasznos őket 

foglalkoztatni a különböző intézményekben. Tavaly két takarékszövetkezetet, míg idén egy postát 

raboltak ki fegyvernek látszó tárggyal Szegeden: biztonsági őrt egyik helyen sem alkalmaztak. A 

Partiscum takarékszövetkezet Retek utcában működő fiókjának és a kecskéstelepi posta kirablójának 

személye a mai napig ismeretlen. 
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Dátum: 2010. november 18. 

Médium:  

Google MTI 

Szerző: -- 

Cím:  

Egyeztetés a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és aSzemély-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke között 

Link: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hIkZ8648HrH387q2cUBrLxeuM8NA?docId

=20101117:MTI:B0069 

 

A Minisztérium és a Kamara közös álláspontja,hogy változtatni kell a magánbiztonsági ágazat 

szabályozásán és az oktatás – képzési rendszeren. A részletek kidolgozásának lehetőségeként szóba 

került a Belügyminisztérium és a Kamara közötti együttműködési megállapodás megkötése, 

amelynek részleteit a későbbiekben pontosítják. Kiadó: Személy-. Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara 

 

 

Dátum: 2010. november 18. 

Médium:  

Kisalföld Online 

Szerző: Munkatársunktól - Délmagyarország napilap 

Cím:  

Nem célirányos a biztonságiőr-képzés 

Link: http://www.kisalfold.hu/szeged_hirek/nem_celiranyos_a_biztonsagior-kepzes/2189476/ 

 

Szeged - Kevés a gyakorlat, és nem célirányos a képzés – kritizálja a szakmai vezetés a hazai 

biztonsági őrök oktatását. Leghamarabb tavasszal változhat a helyzet. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara reményei szerint jövő tavasszal 

fogadhatja el a parlament azt a törvénymódosítást, amely alapvetően megváltoztatja a biztonsági 

őrök jelenlegi képzését. – A 12 hazai kamara közül 11-ben kötelező az ismétlő képzés, így nemcsak 

egy sokkal gyakorlatiasabb oktatást, hanem a kötelező szinten tartást is be akarjuk vezettetni – 

mondta lapunknak Német Ferenc, a kamara szegedi származású országos elnöke. 

Egy fegyveres férfi megpróbált kirabolni egy bankot október 25-én a fővárosi Andrássy úton, de a 

biztonsági őr közbelépett, és válogatott szidalmak mellett kizavarta a rablót az utcára. Ez hőstett volt 

a Bankszövetség biztonsági főnöke szerint, míg a kriminálpszichológus és 

8 általános és büntetlen előélet 

A törvény szerint bárkiből lehet ma biztonsági őr Magyarországon. A követelmények: nyolc általános, 

büntetlen előélet, és egy 270 órás, főleg elméleti tanfolyam. 

más szakértők szerint céltalan kockázatvállalás. – Elsősorban az emberi élet védelme a biztonsági őr 

feladata. Munkáját a végeredmény minősíti. Ha nem halt meg senki, akkor jól dolgozott – magyarázta 

Német Ferenc. A legnagyobb problémát az elnök abban látja, hogy ma minden tanfolyam – testőr, 

fegyveres őr, bankőr, rendezvénybiztosító – elvégzése után személyi- és vagyonőr-igazolványt kap az 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hIkZ8648HrH387q2cUBrLxeuM8NA?docId=20101117:MTI:B0069
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hIkZ8648HrH387q2cUBrLxeuM8NA?docId=20101117:MTI:B0069
http://www.kisalfold.hu/szeged_hirek/nem_celiranyos_a_biztonsagior-kepzes/2189476/
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illető, amellyel a fent leírt bármelyik munkakörben elhelyezkedhet. – Nem célirányos a képzésük. Ha 

valaki például pénzintézetben akar majd dolgozni, akkor a 270 elméleti órából lehet, hogy csak 1,5 

órát hall bankőrzésről. Ezen is változtatni akarunk. 

Bár a biztonsági őröknek a pénz védelme csak sokadrangú kötelességük – fontosabb az ügyfelek, a 

banki alkalmazottak és saját életük védelme –, a tapasztalatok azt mutatják, hogy mégis hasznos őket 

foglalkoztatni a különböző intézményekben. Tavaly két takarékszövetkezetet, míg idén egy postát 

raboltak ki fegyvernek látszó tárggyal Szegeden: biztonsági őrt egyik helyen sem alkalmaztak. A 

Partiscum takarékszövetkezet Retek utcában működő fiókjának és a kecskéstelepi posta kirablójának 

személye a mai napig ismeretlen. 

 

 

Dátum: 2010. november 18. 

Médium:  

Securifocus Online 

Szerző: hrportal.hu 

Cím:  

Vagyonőrgyár működik Magyarországon? 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27395 

 

A Vagyonőrök és Biztonsági Őrök Érdekvédelmi Egyesület (VBÉE) tagjai szerint a magyarországi 

vagyonőrök helyzete egyre rosszabb. A munkáltatók kihasználják, hogy túlkínálat van a piacon - 

olvasható sajtóközleményükben. 

Az egyesületet a bíróság 2007. márciusában hagyta jóvá jogilag, amikor tíz fővel megkezdte 

működését. "Kimondottan érdekvédelemre szakosodtunk, próbálunk minden jogi és szociális 

nehézséget leküzdeni. Bár sajnos a tagok száma még 100 fő alatt van, de piramisszerűen terjed a 

hírünk, így ennek köszönhetően kisebb-nagyobb sikereket könyvelhetünk el magunknak" - mondta 

Hubay János, a VBÉE elnöke és a szakszervezet alelnöke. 

Számos panasz érkezik ugyan az egyesülethez és a szakszervezethez, az illetékesek mégsem tudnak 

lépéseket tenni, mert a vagyonőrök félnek a következményektől. Az elmúlt időszak egyik sikerének 

könyvelték el például 18 munkavállaló fizetésének a "behajtását". 

Az említett vagyonőrök jelezték a Szakszervezet felé, hogy 2,5-3 hónapja nem kaptak fizetést. Bár ezt 

a csatát megnyerte a szakszervezet, hosszú távon a jogi megoldásban bíznak. A kötelező kamarai 

tagság (5600 forint/év) ugyanis egy központi kérdés a munkavállalók számára. A szakszervezet és az 

egyesület már két éve lobbizik ezen kötelezettség megszüntetéséért, mivel a Kamarának nincs 

közfeladatot ellátó jogi tevékenysége. Az Európai Bizottság Belső Piaci Főosztálya pedig már el is 

marasztalta Magyarországot ebből az ügyből kifolyólag, hiszen a kötelező kamarai tagságot semmi 

nem írja elő. 

Hubay János szerint a másik alapvető problémát a munkaadók és munkavállalók között kialakult 

viszony jelenti. "Ez egy kényszerszakma, ahol kihasználják az emberek kiszolgáltatottságát, akik 

bármilyen körülményt el kell, hogy fogadjanak. Magyarország északi régióiban - például Mátészalka 

környékén - 200-300 forintos órabérét dolgoznak. 

A munkáltatók kihasználják, hogy túlkínálat van a piacon, és amennyiben nem tetszenek a kínált 

körülmények, keresnek más személyt egy pozíció betöltésére. Első lépésként az alvállalkozókat 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27395
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kellene jogszerűen megszüntetni. A fővállalkozó kiadja a munkát egy alvállalkozónak, az tovább adja 

egy másik alvállalkozónak, és az hogy ne maradjon ki a sorból, ő is tovább adja még a megbízást, és a 

végén a munkavállalónak csak a vállalási ár töredéke marad. 

A legutóbbi ellenőrzés (OMMF), során a kb. 5000 vagyonvédelmi cégből 1200 kapott büntetést a 

felsorolt okok miatt. Sajnos mindenki fél a következményektől, így nem mernek a nevüket vállalva 

jogi úton fellépni - árulta el Hubay János. 

A kormány által meghirdetett korrupció ellenes program, és a feketemunka elleni harc semmit nem 

ér, ha a jog nem áll a helyzet magaslatán - írja a sajtóközlemény. 

2007-ben az akkori igazságügyi miniszter, Takács Albert írt egy előterjesztést, amelyben javasolta a 

kötelező kamarai tagság megszüntetését. S bár a jelenlegi miniszter Draskovics Tibor is ugyanezt a 

javaslatot tette a közelmúltban, továbbra sem történt változás. 

Jelenleg megközelítőleg 135 ezer ember dolgozik a vagyonvédelem területén, így ez a helyzet 

családostul 600-800 ezer embert érint Magyarországon. 

Idén a 106 ezer Kamarai választásra jogosult személyből mindössze 3,6 százalék élt jogával, és vett 

részt a szavazáson, amelyet a Kamara érvényesnek minősített. "A Kamara iránti érdektelenség és a 

vele szembeni bizonytalanság maximális. A vagyonőrök ki vannak szolgáltatva. Ez egy 

kényszerszakma, ahol ellopják az ember életét, nyugdíjas jövőjét. Bár tudják, hogy mi a probléma, 

mégsem tesznek ellene semmit. A vagyonőröknek se jogkörük, se megfelelő képzettségük nincs" - 

mondta Hubay János. 

A Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a VBÉE, ugyancsak megoldásra váró 

problémának tekinti a túlkínálatot. 

Az oktatás területén akadnak súlyos problémák: egy 3 napos tanfolyam elvégzése után már 

megfelelően képzettnek tartanak valakit egy-egy vagyonvédelmi pozíció betöltésére. Az alacsony 

fizetések miatt azonban sokan több állást is kénytelenek elvállalni, így esetenként a kimerültségből 

adódóan sem tudnak az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. 
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Vagyonőrgyár működik Magyarországon? 
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A Vagyonőrök és Biztonsági Őrök Érdekvédelmi Egyesület (VBÉE) tagjai szerint a magyarországi 

vagyonőrök helyzete egyre rosszabb. A munkáltatók kihasználják, hogy túlkínálat van a piacon - 

olvasható sajtóközleményükben. 

Az egyesületet a bíróság 2007. márciusában hagyta jóvá jogilag, amikor tíz fővel megkezdte 

működését. "Kimondottan érdekvédelemre szakosodtunk, próbálunk minden jogi és szociális 

nehézséget leküzdeni. Bár sajnos a tagok száma még 100 fő alatt van, de piramisszerűen terjed a 

hírünk, így ennek köszönhetően kisebb-nagyobb sikereket könyvelhetünk el magunknak" - mondta 

Hubay János, a VBÉE elnöke és a szakszervezet alelnöke. 

http://www.hrportal.hu/c/vagyonorgyar-mukodik-magyarorszagon-20101118.html
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Számos panasz érkezik ugyan az egyesülethez és a szakszervezethez, az illetékesek mégsem tudnak 

lépéseket tenni, mert a vagyonőrök félnek a következményektől. Az elmúlt időszak egyik sikerének 

könyvelték el például 18 munkavállaló fizetésének a "behajtását". 

Az említett vagyonőrök jelezték a Szakszervezet felé, hogy 2,5-3 hónapja nem kaptak fizetést. Bár ezt 

a csatát megnyerte a szakszervezet, hosszú távon a jogi megoldásban bíznak. A kötelező kamarai 

tagság (5600 forint/év) ugyanis egy központi kérdés a munkavállalók számára. A szakszervezet és az 

egyesület már két éve lobbizik ezen kötelezettség megszüntetéséért, mivel a Kamarának nincs 

közfeladatot ellátó jogi tevékenysége. Az Európai Bizottság Belső Piaci Főosztálya pedig már el is 

marasztalta Magyarországot ebből az ügyből kifolyólag, hiszen a kötelező kamarai tagságot semmi 

nem írja elő. 

Hubay János szerint a másik alapvető problémát a munkaadók és munkavállalók között kialakult 

viszony jelenti. "Ez egy kényszerszakma, ahol kihasználják az emberek kiszolgáltatottságát, akik 

bármilyen körülményt el kell, hogy fogadjanak. Magyarország északi régióiban - például Mátészalka 

környékén - 200-300 forintos órabérét dolgoznak. 

A munkáltatók kihasználják, hogy túlkínálat van a piacon, és amennyiben nem tetszenek a kínált 

körülmények, keresnek más személyt egy pozíció betöltésére. Első lépésként az alvállalkozókat 

kellene jogszerűen megszüntetni. A fővállalkozó kiadja a munkát egy alvállalkozónak, az tovább adja 

egy másik alvállalkozónak, és az hogy ne maradjon ki a sorból, ő is tovább adja még a megbízást, és a 

végén a munkavállalónak csak a vállalási ár töredéke marad. 

A legutóbbi ellenőrzés (OMMF), során a kb. 5000 vagyonvédelmi cégből 1200 kapott büntetést a 

felsorolt okok miatt. Sajnos mindenki fél a következményektől, így nem mernek a nevüket vállalva 

jogi úton fellépni - árulta el Hubay János. 

A kormány által meghirdetett korrupció ellenes program, és a feketemunka elleni harc semmit nem 

ér, ha a jog nem áll a helyzet magaslatán - írja a sajtóközlemény. 

2007-ben az akkori igazságügyi miniszter, Takács Albert írt egy előterjesztést, amelyben javasolta a 

kötelező kamarai tagság megszüntetését. S bár a jelenlegi miniszter Draskovics Tibor is ugyanezt a 

javaslatot tette a közelmúltban, továbbra sem történt változás. 

Jelenleg megközelítőleg 135 ezer ember dolgozik a vagyonvédelem területén, így ez a helyzet 

családostul 600-800 ezer embert érint Magyarországon. 

Idén a 106 ezer Kamarai választásra jogosult személyből mindössze 3,6 százalék élt jogával, és vett 

részt a szavazáson, amelyet a Kamara érvényesnek minősített. "A Kamara iránti érdektelenség és a 

vele szembeni bizonytalanság maximális. A vagyonőrök ki vannak szolgáltatva. Ez egy 

kényszerszakma, ahol ellopják az ember életét, nyugdíjas jövőjét. Bár tudják, hogy mi a probléma, 

mégsem tesznek ellene semmit. A vagyonőröknek se jogkörük, se megfelelő képzettségük nincs" - 

mondta Hubay János. 

A Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete és a VBÉE, ugyancsak megoldásra váró 

problémának tekinti a túlkínálatot. 

Az oktatás területén akadnak súlyos problémák: egy 3 napos tanfolyam elvégzése után már 

megfelelően képzettnek tartanak valakit egy-egy vagyonvédelmi pozíció betöltésére. Az alacsony 

fizetések miatt azonban sokan több állást is kénytelenek elvállalni, így esetenként a kimerültségből 

adódóan sem tudnak az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. 
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Dátum: 2010. november 19. 

Médium:  

Kapos Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Futnak a pénzük után az elbocsátott biztonsági őrök 

Link: http://kapos.hu/hirek/gazdasag/2010-11-

19/futnak_a_penzuk_utan_a_somogyi_biztonsagi_orok.html 

 

Közel egymillió forinttal tartozik egy somogyi vagyonvédelmi cég a kéthelyi Császár Istvánnak. A 

jogerős bírósági ítélet ellenére egy éve nem jut hozzá a pénzéhez a volt biztonsági őr. Somogyban 

több ilyen eset történt. 

- Egy évet dolgoztam a cégnél. Minden törvényesen indult. Volt munkaszerződésem - kezdte mesélni 

a probléma részleteit a kéthelyi Császár István. - Nem fizettek, teltek a hónapok, egy idő után csak azt 

mondták, hogy majd küldik a fizetésem. Több mint 750 ezer forinttal tartoznak, plusz a kamatai. Egy 

nap bementem és mondták, hogy többet nem kell jönnöm dolgozni. 

A férfi a munkaügyi felügyelőséghez fordult, a bírósági pert pedig megnyerte. Az ítélet szerint jár neki 

a pénz. Végrehajtót küldtek a céghez, de harminc nap elteltével sem tudott pénzt kicsikarni a 

vállalkozástól. Nemcsak Császár István járt így. A falubeli kollégája is ugyanennél a cégnél dolgozott, 

és őt sem fizették ki. 

Harkány László, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Somogy Megyei 

Elnökségének elnöke szerint rengeteg ilyen, vagy ehhez hasonló eset történik a megyében. - A 

Kamara abban tud segíteni, hogy tanácssal látja el a biztonsági őrt, ha bejön - mondta Harkány László. 

- A lehetőségek korlátozottak, de ha érvényes munkaszerződése van, akkor a munkaügyi bíróságon 

érvényessíteni tudja az ügyét. 

Császár István közel egy éve nem tudott elhelyezkedni, mert a cég nem mondott fel neki és nem 

kapta meg a kilépő papírjait. A felesége tartotta el a családot, de nemrég ő is munkanélküli lett. A 

helyzetük kilátástalan. 
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Futnak a pénzük után az elbocsátott biztonsági őrök 
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Közel egymillió forinttal tartozik egy somogyi vagyonvédelmi cég a kéthelyi Császár Istvánnak. A 

jogerős bírósági ítélet ellenére egy éve nem jut hozzá a pénzéhez a volt biztonsági őr. Somogyban 

több ilyen eset történt. 

- Egy évet dolgoztam a cégnél. Minden törvényesen indult. Volt munkaszerződésem - kezdte mesélni 

a probléma részleteit a kéthelyi Császár István. - Nem fizettek, teltek a hónapok, egy idő után csak azt 

mondták, hogy majd küldik a fizetésem. Több mint 750 ezer forinttal tartoznak, plusz a kamatai. Egy 

nap bementem és mondták, hogy többet nem kell jönnöm dolgozni. 

A férfi a munkaügyi felügyelőséghez fordult, a bírósági pert pedig megnyerte. Az ítélet szerint jár neki 

a pénz. Végrehajtót küldtek a céghez, de harminc nap elteltével sem tudott pénzt kicsikarni a 

vállalkozástól. Nemcsak Császár István járt így. A falubeli kollégája is ugyanennél a cégnél dolgozott, 

és őt sem fizették ki. 

Harkány László, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Somogy Megyei 

Elnökségének elnöke szerint rengeteg ilyen, vagy ehhez hasonló eset történik a megyében. - A 

Kamara abban tud segíteni, hogy tanácssal látja el a biztonsági őrt, ha bejön - mondta Harkány László. 

- A lehetőségek korlátozottak, de ha érvényes munkaszerződése van, akkor a munkaügyi bíróságon 

érvényessíteni tudja az ügyét. 

Császár István közel egy éve nem tudott elhelyezkedni, mert a cég nem mondott fel neki és nem 

kapta meg a kilépő papírjait. A felesége tartotta el a családot, de nemrég ő is munkanélküli lett. A 

helyzetük kilátástalan. 
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A terrorelhárítók is a wing tsun-t tanulják 
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tanuljak/cn/news-20101122-02342812 
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Derecske - Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Már két 

évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező derecskei férfi elkezdte harcművészeti 

tanulmányait. 

Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu Máday Norbert kelet-

európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség itteni régiójának 

képzésében. 

- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be Széll Gábor, aki munkája 

során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. S hogy mi is pontosan az a wing 

tsun, azt személyesen a hajdú-bihari Mester osztja meg a Napló olvasóival: – A wing tsun-ban 

nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

Wing tsun a képernyőn is 

A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. 

Lakóhelyén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos hallgatónak adja át 

tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai szakközépiskolától is 

megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

tsun-t. Életének egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói 

is tanulhatják a wing tsun technikáit. 
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Derecske - Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Már két 

évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező derecskei férfi elkezdte harcművészeti 

tanulmányait. 

Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu Máday Norbert kelet-

európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség itteni régiójának 

képzésében. 

http://www.boon.hu/hirek/im:meinegemeinde:haon:derecske/cikk/a-terrorelharitok-is-a-wing-tsun-t-tanuljak/cn/news-20101122-02342812
http://www.boon.hu/hirek/im:meinegemeinde:haon:derecske/cikk/a-terrorelharitok-is-a-wing-tsun-t-tanuljak/cn/news-20101122-02342812
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- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be Széll Gábor, aki munkája 

során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. S hogy mi is pontosan az a wing 

tsun, azt személyesen a hajdú-bihari Mester osztja meg a Napló olvasóival: – A wing tsun-ban 

nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

Wing tsun a képernyőn is 

A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. 

Lakóhelyén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos hallgatónak adja át 

tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai szakközépiskolától is 

megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

tsun-t. Életének egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói 

is tanulhatják a wing tsun technikáit. 
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Dátum: 2010. november 24. 

Médium:  

Délmagyar Online 

Szerző: Gonda Zsuzsanna 

Cím:  

Indul a vizsgálódás a városi cégeknél 

Link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/indul_a_vizsgalodas_a_varosi_cegeknel/2190337/ 

 

Szeged - Ma tartja alakuló ülését az elmúlt nyolc évet átnéző ideiglenes vizsgáló bizottság. Elnöke, 

Gyimesi László szerint tiszta vizet akarnak önteni a pohárba. 

Ma tartja alakuló ülését a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság, amely a 2002. 

november 1. utáni időszakban végzi – az szmsz-ben meghatározott hatásköre szerint – „az 

önkormányzat, az önkormányzati intézmények, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai, 

illetve egyéb szervezetei, valamint a polgármesteri hivatal időszakára vonatkozó működésének jogi, 

gazdasági, célszerűségi és informatikai szempontú vizsgálatát". 

Úgy tudjuk, az önkormányzati választások körül több név – információink szerint Tóth Géza, a 

Rádió88 ügyvezető igazgatója, Lengyel József, korábbi fürdőigazgató, Németh Ferenc, a Személyi, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, Koltay Gábor filmrendező – kerültek 

szóba, mint új városi cégvezetők. 

A bizottság az önkormányzati cégek első embereit nem mentheti fel, de feladata a közgyűlés 

tájékoztatása illetve közgyűlési döntést igénylő kérdésekben az erre vonatkozó javaslat 

előterjesztése. A közgyűlés pedig dönthet úgy, hogy cserél a városi cégek élén. 

– Pletykákkal nem foglalkozom – reagált a nevekkel kapcsolatos megkeresésünkre Gyimesi László, az 

ideiglenes bizottság fideszes elnöke. Azt mondta, tiszta vizet akarnak önteni a pohárba, és nincsenek 

prioritások, minden céggel egyformán foglalkoznak. 

A delmagyar.hu úgy tudja, lehetséges variáció a városi cégek holdingba szervezése is, ezt a módszert 

alkalmazzák például Debrecenben. Ekkor az eredményesebb cégtől forrást lehet átcsoportosítani a 

holdingon belül másik céghez. Kicsiben Szegeden is van rá példa: a Szegedi Közlekedési Kft. Parkolási 

üzletága így működik. 

A holdingrendszer másik sajátossága, hogy a közgyűlés látóköréből kikerülnek a cégek, a holding 

igazgatósága dönt például az önkormányzati cégvezetőkről. Budapesten azzal érveltek a holding 

mellett, hogy így szakmai kérdésekről nem a képviselők, hanem szakemberek döntenek. 

A száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetői igazgatói közül 2011-ben 

jár le Szélpál Gábor (Szegedi Városkép Kft.), Dózsa Gábor (SZKT), Kojedzinszky Richard (Ritek Zrt.) 

szerződése. 2013-ban Némethné Csala Gabriella (Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.) és Szabó 

Ferenc (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) szerződése. 2014-ben Németh Istváné (IKV), 

Boros Gyuláé ( Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.), Némethné Bátyai Edináé (Szegedi Szabadtéri 

Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.). 2015-ben jár le Horváth András (Szegedi Sport és Fürdők Kft. ), 

Tapasztó Sándor ( Szeged Pólus Kft.), Hegedűs János (SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft.), Pusztai 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/indul_a_vizsgalodas_a_varosi_cegeknel/2190337/


 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

Lajos (Szegedi Vásár és Piac Kft.) és Molnár Tamás (Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ) 

szerződése. 

Tóth Géza: eddig nem volt hivatalos megkeresés 

Tóth Géza portálunkhhoz eljuttatott közleményében megtisztelőnek nevezte neve említését, amely 

egyébként szerinte a Rádió88 eredményeinek elismerérse. Ugyanakkor kijelentette: hivatalos 

megkeresés eddig nem érkezett hozzá a szegedi városvezetéstől. 

 

 

Dátum: 2010. november 24. 

Médium:  

Kisalföld Online 

Szerző: Gonda Zsuzsanna 

Cím:  

Indul a vizsgálódás a városi cégeknél 

Link: http://www.kisalfold.hu/hirek/indul_a_vizsgalodas_a_varosi_cegeknel/2190337/ 

 

Szeged - Ma tartja alakuló ülését az elmúlt nyolc évet átnéző ideiglenes vizsgáló bizottság. Elnöke, 

Gyimesi László szerint tiszta vizet akarnak önteni a pohárba. 

Ma tartja alakuló ülését a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság, amely a 2002. 

november 1. utáni időszakban végzi – az szmsz-ben meghatározott hatásköre szerint – „az 

önkormányzat, az önkormányzati intézmények, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai, 

illetve egyéb szervezetei, valamint a polgármesteri hivatal időszakára vonatkozó működésének jogi, 

gazdasági, célszerűségi és informatikai szempontú vizsgálatát". 

Úgy tudjuk, az önkormányzati választások körül több név – információink szerint Tóth Géza, a 

Rádió88 ügyvezető igazgatója, Lengyel József, korábbi fürdőigazgató, Németh Ferenc, a Személyi, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, Koltay Gábor filmrendező – kerültek 

szóba, mint új városi cégvezetők. 

A bizottság az önkormányzati cégek első embereit nem mentheti fel, de feladata a közgyűlés 

tájékoztatása illetve közgyűlési döntést igénylő kérdésekben az erre vonatkozó javaslat 

előterjesztése. A közgyűlés pedig dönthet úgy, hogy cserél a városi cégek élén. 

– Pletykákkal nem foglalkozom – reagált a nevekkel kapcsolatos megkeresésünkre Gyimesi László, az 

ideiglenes bizottság fideszes elnöke. Azt mondta, tiszta vizet akarnak önteni a pohárba, és nincsenek 

prioritások, minden céggel egyformán foglalkoznak. 

A delmagyar.hu úgy tudja, lehetséges variáció a városi cégek holdingba szervezése is, ezt a módszert 

alkalmazzák például Debrecenben. Ekkor az eredményesebb cégtől forrást lehet átcsoportosítani a 

holdingon belül másik céghez. Kicsiben Szegeden is van rá példa: a Szegedi Közlekedési Kft. Parkolási 

üzletága így működik. 

A holdingrendszer másik sajátossága, hogy a közgyűlés látóköréből kikerülnek a cégek, a holding 

igazgatósága dönt például az önkormányzati cégvezetőkről. Budapesten azzal érveltek a holding 

mellett, hogy így szakmai kérdésekről nem a képviselők, hanem szakemberek döntenek. 

A száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetői igazgatói közül 2011-ben 

jár le Szélpál Gábor (Szegedi Városkép Kft.), Dózsa Gábor (SZKT), Kojedzinszky Richard (Ritek Zrt.) 

szerződése. 2013-ban Némethné Csala Gabriella (Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.) és Szabó 

http://www.kisalfold.hu/hirek/indul_a_vizsgalodas_a_varosi_cegeknel/2190337/
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Ferenc (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) szerződése. 2014-ben Németh Istváné (IKV), 

Boros Gyuláé ( Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.), Némethné Bátyai Edináé (Szegedi Szabadtéri 

Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.). 2015-ben jár le Horváth András (Szegedi Sport és Fürdők Kft. ), 

Tapasztó Sándor ( Szeged Pólus Kft.), Hegedűs János (SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft.), Pusztai 

Lajos (Szegedi Vásár és Piac Kft.) és Molnár Tamás (Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ) 

szerződése. 

Tóth Géza: eddig nem volt hivatalos megkeresés 

Tóth Géza portálunkhhoz eljuttatott közleményében megtisztelőnek nevezte neve említését, amely 

egyébként szerinte a Rádió88 eredményeinek elismerérse. Ugyanakkor kijelentette: hivatalos 

megkeresés eddig nem érkezett hozzá a szegedi városvezetéstől. 
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Dátum: 2010. november 25. 

Médium:  

Délmagyarország 

Szerző: -- 

Cím:  

Indul a vizsgálódás a városi cégeknél 

 

Szeged - Ma tartja alakuló ülését az elmúlt nyolc évet átnéző ideiglenes vizsgáló bizottság. Elnöke, 

Gyimesi László szerint tiszta vizet akarnak önteni a pohárba.  

Ma tartja alakuló ülését a Gazdasági és Pénzügyi Átvételi Ideiglenes Bizottság, amely a 2002. 

november 1. utáni időszakban végzi - az szmsz-ben meghatározott hatásköre szerint - "az 

önkormányzat, az önkormányzati intézmények, az önkormányzat egyszemélyes gazdasági társaságai, 

illetve egyéb szervezetei, valamint a polgármesteri hivatal időszakára vonatkozó működésének jogi, 

gazdasági, célszerűségi és informatikai szempontú vizsgálatát". 

Úgy tudjuk, az önkormányzati választások körül több név - információink szerint Tóth Géza, a Rádió88 

ügyvezető igazgatója, Lengyel József, korábbi fürdőigazgató, Németh Ferenc, a Személyi, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke, Koltay Gábor filmrendező - kerültek 

szóba, mint új városi cégvezetők. 

A bizottság az önkormányzati cégek első embereit nem mentheti fel, de feladata a közgyűlés 

tájékoztatása illetve közgyűlési döntést igénylő kérdésekben az erre vonatkozó javasla t 

előterjesztése. A közgyűlés pedig dönthet úgy, hogy cserél a városi cégek élén. 

- Pletykákkal nem foglalkozom - reagált a nevekkel kapcsolatos megkeresésünkre Gyimesi László, az 

ideiglenes bizottság fideszes elnöke. Azt mondta, tiszta vizet akarnak önteni a pohárba, és nincsenek 

prioritások, minden céggel egyformán foglalkoznak. 

A delmagyar.hu úgy tudja, lehetséges variáció a városi cégek holdingba szervezése is, ezt a módszert 

alkalmazzák például Debrecenben. Ekkor az eredményesebb cégtől forrást lehet átcsoportosítani a 

holdingon belül másik céghez. Kicsiben Szegeden is van rá példa: a Szegedi Közlekedési Kft. Parkolási 

üzletága így működik. 

A holdingrendszer másik sajátossága, hogy a közgyűlés látóköréből kikerülnek a cégek, a holding 

igazgatósága dönt például az önkormányzati cégvezetőkről. Budapesten azzal érveltek a holding 

mellett, hogy így szakmai kérdésekről nem a képviselők, hanem szakemberek döntenek. 

A száz százalékban önkormányzati tulajdonban lévő társaságok ügyvezetői igazgatói közül 2011-ben 

jár le Szélpál Gábor (Szegedi Városkép Kft.), Dózsa Gábor (SZKT), Kojedzinszky Richard (Ritek Zrt.) 

szerződése. 2013-ban Némethné Csala Gabriella (Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft.) és Szabó 

Ferenc (Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.) sz erződése. 2014-ben Németh Istváné (IKV), 

Boros Gyuláé ( Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.), Némethné Bátyai Edináé (Szegedi Szabadtéri 

Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.). 2015-ben jár le Horváth András (Szegedi Sport és Fürdők Kft. ), 

Tapasztó Sándor ( Szeged Pólus Kft.), Hegedűs János (SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft.), Pusztai 
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Lajos (Szegedi Vásár és Piac Kft.) és Molnár Tamás (Szegedi Testamentum Temetkezési Kft. ) 

szerződése. 

Tóth Géza: eddig nem volt hivatalos megkeresés 

Tóth Géza portálunkhhoz eljuttatott közleményében megtisztelőnek nevezte neve említését, amely 

egyébként szerinte a Rádió88 eredményeinek elismerérse. Ugyanakkor kijelentette: hivatalos 

megkeresés eddig nem érkezett hozzá a szegedi városvezetéstől.  
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Dátum: -- 

Médium:  

osvilaglap.blogspot.com 

Szerző: Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MDDSZ) 

Cím:  

OS - Vagyonőrgyár Magyarországon 

Link: http://osvilaglap.blogspot.com/2010/11/os-vagyonorgyar-magyarorszagon.html 

 

Vagyonőrgyár működik Magyarországon? A Vagyonőrök és Biztonsági Őrök Érdekvédelmi Egyesülete 

(VBÉE) 2006-ban azzal a céllal alakult meg, hogy a szakmabelieket érintő problémákra megoldást 

találjanak. Az Egyesület és a Szakszervezet megítélése szerint ugyanis a helyzet egyre rosszabb. Az 

Egyesületet a bíróság 2007. márciusában hagyta jóvá jogilag, amikor tíz fővel megkezdte működését. 

Kimondottan érdekvédelemre szakosodtunk, próbálunk minden jogi és szociális nehézséget 

leküzdeni. Bár sajnos a tagok száma még 100 fő alatt van, de piramisszerűen terjed a hírünk, így 

ennek köszönhetően kisebb-nagyobb sikereket könyvelhetünk el magunknak – mondta Hubay János, 

a VBÉE elnöke és a Szakszervezet alelnöke. Számos panasz érkezik ugyan az Egyesülethez és a 

Szakszervezethez, az illetékesek mégsem tudnak lépéseket tenni, mert a vagyonőrök félnek a 

következményektől. Az elmúlt időszak egyik sikerének könyvelték el például 18 munkavállaló 

fizetésének a behajtását . Az említett vagyonőrök jelezték a Szakszervezet felé, hogy 2,5-3 hónapja 

nem kaptak fizetést. Bár ezt a csatát megnyerte a szakszervezet, hosszú távon a jogi megoldásban 

bíznak. A kötelező kamarai tagság (5900Ft/év) ugyanis egy központi kérdés a munkavállalók számára. 

A Szakszervezet és az Egyesület már két éve lobbizik ezen kötelezettség megszüntetéséért, mivel a 

Kamarának nincs közfeladatot ellátó jogi tevékenysége. Az Európai Bizottság Belső Piaci Főosztálya 

pedig már el is marasztalta Magyarországot ebből az ügyből kifolyólag, hiszen a kötelező kamarai 

tagságot semmi nem írja elő. Hubay János szerint a másik alapvető problémát a munkaadók és 

munkavállalók között kialakult viszony jelenti. Ez egy kényszerszakma, ahol kihasználják az emberek 

kiszolgáltatottságát, akik bármilyen körülményt el kell, hogy fogadjanak. Magyarország északi 

régióiban – például Mátészalka környékén – 200-300 forintos órabérét dolgoznak. A munkáltatók 

kihasználják, hogy túlkínálat van a piacon, és amennyiben nem tetszenek a kínált körülmények, 

keresnek más személyt egy pozíció betöltésére. Első lépésként az alvállalkozókat kellene jogszerűen 

megszüntetni. A fővállalkozó kiadja a munkát egy alvállalkozónak, az tovább adja egy másik 

alvállalkozónak, és az hogy ne maradjon ki a sorból, ő is tovább adja még a megbízást, és a végén a 

munkavállalónak csak a vállalási ár töredéke marad. A legutóbbi ellenőrzés( OMMF), során a kb. 5000 

vagyonvédelmi cégből 1200 kapott büntetést a felsorolt okok miatt. Sajnos mindenki fél a 

következményektől, így nem mernek a nevüket vállalva jogi úton fellépni – árulta el Hubay János. A 

Kormány által meghirdetett korrupció ellenes program, és a feketemunka elleni harc semmit nem ér, 

ha a jog NEM áll a helyzet magaslatán. Az emlékezetes olaj ügy után itt a vagyonőr ügy ! szerintem 

megelőzve az építőipart is. 2007-ben az akkori igazságügyi miniszter, Takács Albert írt egy 

előterjesztést, amelyben javasolta a kötelező kamarai tagság megszüntetését. S bár a jelenlegi 

http://osvilaglap.blogspot.com/2010/11/os-vagyonorgyar-magyarorszagon.html
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miniszter Draskovics Tibor is ugyanezt a javaslatot tette a közelmúltban, továbbra sem történt 

változás. Jelenleg megközelítőleg 135 ezer ember dolgozik a vagyonvédelem területén, így ez a 

helyzet családostul 600-800 ezer embert érint Magyarországon. Idén a 106 ezer Kamarai választásra 

jogosult személyből mindössze 3,6 százalék élt jogával, és vett részt a szavazáson, amelyet a Kamara 

érvényesnek minősített. A Kamara iránti érdektelenség és a vele szembeni bizonytalanság maximális. 

A vagyonőrök ki vannak szolgáltatva. Ez egy kényszerszakma, ahol ellopják az ember életét, nyugdíjas 

jövőjét. Bár tudják, hogy mi a probléma, mégsem tesznek ellene semmit. A vagyonőröknek se 

jogkörük, se megfelelő képzettségük nincs – mondta Hubay János. A Magánbiztonsági Dolgozók 

Demokratikus Szakszervezete és a VBÉE, ugyancsak megoldásra váró problémának tekinti a 

túlkínálatot. Az oktatás területén akadnak súlyos problémák: egy 3 napos tanfolyam elvégzése után 

már megfelelően képzettnek tartanak valakit egy-egy vagyonvédelmi pozíció betöltésére. Az alacsony 

fizetések miatt azonban sokan több állást is kénytelenek elvállalni, így esetenként a kimerültségből 

adódóan sem tudnak az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Vagyonőrgyár működik 

Magyarországon? 

 

 

Dátum: -- 

Médium:  

erdekesvilaglap.blogspot.com 

Szerző: Személy-. Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

Cím:  

OS - Egyeztetés a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke között 

Link: http://erdekesvilaglap.blogspot.com/2010/11/os-osszefogtak-kepviselok.html 

 

Dr. Felkai László, a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára hivatalában fogadta Német 

Ferencet az SzVMSzK elnökét. A két vezető találkozóján az EU soros elnökségéhez kapcsolódó 

magánbiztonsági feladatokról és az ágazat átfogó fejlesztésének irányvonalairól is egyeztettek a 

vezetők. 

A Minisztérium és a Kamara közös álláspontja, hogy változtatni kell a magánbiztonsági ágazat 

szabályozásán és az oktatás – képzési rendszeren. A részletek kidolgozásának lehetőségeként szóba 

került a Belügyminisztérium és a Kamara közötti együttműködési megállapodás megkötése, 

amelynek részleteit a későbbiekben pontosítják. 
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Futnak a pénzük után a somogyi biztonsági őrök 

Link: http://www.vagyonorhirek.hu/oldal/futnak-a-penzuk-utan-a-somogyi-biztonsagi-orok 

 

http://erdekesvilaglap.blogspot.com/2010/11/os-osszefogtak-kepviselok.html
http://www.vagyonorhirek.hu/oldal/futnak-a-penzuk-utan-a-somogyi-biztonsagi-orok
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Közel egymillió forinttal tartozik egy Somogy megyei vagyonvédelmi cég a kéthelyi Császár Istvánnak. 

A jogerős bírósági ítélet ellenére egy éve nem jut hozzá a pénzéhez a volt biztonsági őr. 

- Egy évet dolgoztam ennél a cégnél. Minden törvényesen indult. Volt munkaszerződésem - kezdte 

mesélni a probléma részleteit a kéthelyi Császár István. - Nem fizettek, teltek a hónapok, egy idő után 

csak azt mondták, hogy majd küldik a fizetésem. Több mint 750 ezer forinttal tartoznak, plusz a 

kamatai. Egy nap bementem és mondták, hogy többet nem kell jönnöm. 

A férfi a munkaügyi felügyelőséghez fordult, a bírósági pert pedig megnyerte. Az ítélet szerint jár neki 

a pénz. Végrehajtót küldtek a céghez, de harminc nap elteltével sem tudott pénzt kicsikarni a 

vállalkozástól. Nemcsak Császár István járt így. A szomszédja is ugyanennél a cégnél dolgozott, és őt 

sem fizették ki. 

Harkány László, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Somogy Megyei 

Elnökségének elnöke szerint rengeteg ilyen, vagy ehhez hasonló eset történik a megyében. - A 

Kamara abban tud segíteni, hogy tanáccsal látja el a biztonsági őrt, ha bejön - mondta Harkány László. 

- A lehetőségek korlátozottak, de ha érvényes munkaszerződése van, akkor a munkaügyi bíróságon 

érvényesíteni tudja az ügyét. 

Császár István közel egy éve nem tudott elhelyezkedni, mert a cég nem mondott fel neki és nem 

kapta meg a kilépő papírjait. A felesége tartotta el a családot, de nemrég ő is munkanélküli lett. A 

kilátásaik nem mondhatóak jónak. 
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