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2010. december 3. 
 

 

Dátum: 2010. december 3. 

Médium:  

Napi Gazdaság 
Szerző: -- 

Cím:  

Vállalkozók Napja 2010. december 3. 

 

VÁLLALKOZÓK NAPJA 2010. DECEMBER 3. 

Tizenkettedik alkalommal, december 3-án adja át az Év Vállalkozója Díjakat a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége, amely ilyen módon a sikeres vállalkozások társadalmi 

elismertségét kívánja erősíteni. Az eseményen magas állami kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedő 

vállalkozói tevékenység elismeréséül. 

EZ ÉVBEN A MINISZTERELNÖK JAVASLATÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ALÁBBI 

SZEMÉLYEKET RÉSZESÍTI ELISMERÉSBEN: 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesül: 

Radács Ferenc - G’RAD Holdings igazgató 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapnak: 

Bôdi János - Integrál Építő Zrt. tulajdonos elnök-vezérigazgató 

Fajszi Lajos - F-1. GROUP Kft. ügyvezetô igazgató 

Tardos János - Reálsas Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KITÜNTETÉSEI: 

Magyar Gazdaságért Díjat kapnak: 

Kári János - Hotel Unió és a Hotel Bellevue Wellness, - és Konferencia Hotel ügyvezető igazgató, 

tulajdonos 

Kovács Kálmánné - adótanácsadó, egyéni vállalkozó 

Dr. Móré Attila - Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., ügyvezető igazgató, tulajdonos 

Szép Zoltán - KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. fejlesztési igazgató 

Miniszteri elismerésben részesül: 

Németh Józsefné - VOSZ-KVBSZ, irodavezető 

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJAT KAPJÁK: 

Albert Csaba - Magnet Tartálygyártó Kft., Bakos Miklós - Bakosfa Kft., Bálint Pál - Szig-Bau ’94 Kft., 

Barabás Attila - Győri Likőrgyár Zrt., Beszterczi Zoltán - Egyéni Vállalkozó, Bóbics Antal - Anton Kft., 

Boda Róbertné - Jenka Stílusiskola Oktatási Kft., Bodolai Csaba - Boani Kft., Bognár Béla - Borela Bt., 

Bognár Rezső - Borela Bt., Borbély János Tiborné - Egyéni Vállalkozó, Csapkai Ildikó - Empórium Kft., 

Dankó Tibor - I.W.T. Kft., Dénes Gábor - Magyar Menedzserszövetség, Dr. Barkóczi István - Fux Zrt., 

Dr. Kiss Tibor - Biokom Kft., Dr. Pohl Tibor - I.C.C. Kft., Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsanna - P&S Dentál 

Bt., Dr. Szetmár István - Alpha Zoo Kedvence Kft., Egedi Pál - Modul Kft., Erzse Tibor - Munkaügyi 
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Fórum, Essősy Zsombor - MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Fábián István - Fábián Kft., Fabó István 

- Körös-Aqua Kft., Felcser Sándor - Akksi Kft., Felföldi Károly - Füzes FK Kft., 

Forsthoffer Ferenc - Talajerôgazdálkodási Kft., Győri Imre - Magyarmet Bt., Győző Csaba - Road 

Masters Kft., Hajdu Géza - Best Western Hotel Aquarell, Harsányi Zsolt Ferenc - 5th Gear Kft., 

Horváth Ferenc - Horfer Serleg Kft., Kiss Ferenc - Karakter Kft., Kissné Kászon Gabriella - Dunasarok 

Kft., Kovacsics Imre - Spa-Hungary Holding Zrt., Könye Kolos - Könye Textil Kft., Kővári János - Kôvári 

Kft., Ligeti Bálintné - Bakonyvidéke Tksz., Lődi Dénes - SFT Felületkezelési Kft., Maráz Ferenc - 

Marázplast Kft., Marosi Zoltán - Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet, Matusz Balázs - Matusz 

Vad Kft., Mérges István - Batta-Invest Kft., Mészáros Antal János - Csomiép Beton Kft., Mihalszky 

Zoltán - VariOffice Kft., Molnár Árpád - Répcelak és Vidéke Tksz., Németh Ferenc - Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Ömböli Ferenc - Stadler-VOSZK Kft., Palik Vera 

- Forint Soft Kft., Palik Könyvelôiroda, Papp József - Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Papp László - Sipi 

Sörkert Bt., Pintér Andrásné - Gyógykapu Kft., Ritz Tibor - Ritz Humán Erőforrás Bt., MATISZ 

Szakmafejlesztési és Szakképzési Bizottság, Sepsi Zsigmond - Adu Oktatási Központ, Soós Ferenc - S-

Group International Security, Szabó János - Novico Kft., Szalai János Mihály - Szalai-Busz Kft., 

Szathmáry Elemér - Önitató Kft., Székely Ferenc - Euroinvest Zrt., Szokolay Zoltán - All-Show Kft., 

Tornai Tamás - Somló Group Kft., Tóth István - Totya Trans Kft., Tóth László - Toti Sport, Trenyisán 

Emil - Emil és Társai Kft., Ungerbauer György - Ungerbauer Családi Pincészet, Uria Grassi - Rai Vini 

Kft., Varga Lajos - Vektor Kft., Vértes Tibor - Agárdi Pálinkafőzde 
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Dátum: 2010. december 3. 

Médium:  

Népszabadság 
Szerző: -- 

Cím:  

Vállalkozók Napja 2010. december 3. 
 

VÁLLALKOZÓK NAPJA 2010. DECEMBER 3. 

Tizenkettedik alkalommal, december 3-án adja át az Év Vállalkozója Díjakat a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége, amely ilyen módon a sikeres vállalkozások társadalmi 

elismertségét kívánja erősíteni. Az eseményen magas állami kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedő 

vállalkozói tevékenység elismeréséül. 

EZ ÉVBEN A MINISZTERELNÖK JAVASLATÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ALÁBBI 

SZEMÉLYEKET RÉSZESÍTI ELISMERÉSBEN: 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesül: 

Radács Ferenc - G’RAD Holdings igazgató 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapnak: 

Bôdi János - Integrál Építő Zrt. tulajdonos elnök-vezérigazgató 

Fajszi Lajos - F-1. GROUP Kft. ügyvezetô igazgató 

Tardos János - Reálsas Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KITÜNTETÉSEI: 

Magyar Gazdaságért Díjat kapnak: 

Kári János - Hotel Unió és a Hotel Bellevue Wellness, - és Konferencia Hotel ügyvezető igazgató, 

tulajdonos 

Kovács Kálmánné - adótanácsadó, egyéni vállalkozó 

Dr. Móré Attila - Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., ügyvezető igazgató, tulajdonos 

Szép Zoltán - KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. fejlesztési igazgató 

Miniszteri elismerésben részesül: 

Németh Józsefné - VOSZ-KVBSZ, irodavezető 

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJAT KAPJÁK: 

Albert Csaba - Magnet Tartálygyártó Kft., Bakos Miklós - Bakosfa Kft., Bálint Pál - Szig-Bau ’94 Kft., 

Barabás Attila - Győri Likőrgyár Zrt., Beszterczi Zoltán - Egyéni Vállalkozó, Bóbics Antal - Anton Kft., 

Boda Róbertné - Jenka Stílusiskola Oktatási Kft., Bodolai Csaba - Boani Kft., Bognár Béla - Borela Bt., 

Bognár Rezső - Borela Bt., Borbély János Tiborné - Egyéni Vállalkozó, Csapkai Ildikó - Empórium Kft., 

Dankó Tibor - I.W.T. Kft., Dénes Gábor - Magyar Menedzserszövetség, Dr. Barkóczi István - Fux Zrt., 

Dr. Kiss Tibor - Biokom Kft., Dr. Pohl Tibor - I.C.C. Kft., Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsanna - P&S Dentál 

Bt., Dr. Szetmár István - Alpha Zoo Kedvence Kft., Egedi Pál - Modul Kft., Erzse Tibor - Munkaügyi 

Fórum, Essősy Zsombor - MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Fábián István - Fábián Kft., Fabó István 

- Körös-Aqua Kft., Felcser Sándor - Akksi Kft., Felföldi Károly - Füzes FK Kft., 

Forsthoffer Ferenc - Talajerôgazdálkodási Kft., Győri Imre - Magyarmet Bt., Győző Csaba - Road 

Masters Kft., Hajdu Géza - Best Western Hotel Aquarell, Harsányi Zsolt Ferenc - 5th Gear Kft., 
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Horváth Ferenc - Horfer Serleg Kft., Kiss Ferenc - Karakter Kft., Kissné Kászon Gabriella - Dunasarok 

Kft., Kovacsics Imre - Spa-Hungary Holding Zrt., Könye Kolos - Könye Textil Kft., Kővári János - Kôvári 

Kft., Ligeti Bálintné - Bakonyvidéke Tksz., Lődi Dénes - SFT Felületkezelési Kft., Maráz Ferenc - 

Marázplast Kft., Marosi Zoltán - Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet, Matusz Balázs - Matusz 

Vad Kft., Mérges István - Batta-Invest Kft., Mészáros Antal János - Csomiép Beton Kft., Mihalszky 

Zoltán - VariOffice Kft., Molnár Árpád - Répcelak és Vidéke Tksz., Németh Ferenc - Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Ömböli Ferenc - Stadler-VOSZK Kft., Palik Vera 

- Forint Soft Kft., Palik Könyvelôiroda, Papp József - Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Papp László - Sipi 

Sörkert Bt., Pintér Andrásné - Gyógykapu Kft., Ritz Tibor - Ritz Humán Erőforrás Bt., MATISZ 

Szakmafejlesztési és Szakképzési Bizottság, Sepsi Zsigmond - Adu Oktatási Központ, Soós Ferenc - S-

Group International Security, Szabó János - Novico Kft., Szalai János Mihály - Szalai-Busz Kft., 

Szathmáry Elemér - Önitató Kft., Székely Ferenc - Euroinvest Zrt., Szokolay Zoltán - All-Show Kft., 

Tornai Tamás - Somló Group Kft., Tóth István - Totya Trans Kft., Tóth László - Toti Sport, Trenyisán 

Emil - Emil és Társai Kft., Ungerbauer György - Ungerbauer Családi Pincészet, Uria Grassi - Rai Vini 

Kft., Varga Lajos - Vektor Kft., Vértes Tibor - Agárdi Pálinkafőzde 
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Dátum: 2010. december 3. 

Médium:  

Biztonságpiac Online 
Szerző: biztonságpiac 

Cím:  

Új kihívások előtt az SZVMSZK 
Link: http://biztonsagpiac.hu/uj-kihivasok-elott-az-szvmszk 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli elnökségi ülést tartott 

Budapesten, amelyen meghatározták a 2011-es év célkitűzéseit és megerősítették Német Ferenc 

elnök mandátumát. 

Az EU-s elnökségből eredő többletfeladatokra, a magánbiztonsági ágazat koordinációját segítő 

kamara álláspontja szerint olyan stratégia kialakítása szükséges, amely párhuzamba áll a 

Belügyminisztérium által meghatározott prioritásokkal és igazodik az EU-s jogharmonizációból eredő 

kötelezettségekhez. 

Német Ferenc, a kamara elnöke szerint az oktatás- képzés átalakítása, folyamatossá tétele valamint 

az ágazatban az egyablakos ügyintézés megvalósítása lehetnek olyan célok, amelyeket 2011 végéig 

szükséges elérni, továbbá minden olyan kezdeményest felkarolni, amely az ágazat szakmai 

elképzeléseit támogatja. Végezetül hozzátette, a kamara minden területen illeszkedik a 

Belügyminisztérium célkitűzéseihez és lehetőségeihez mérten minden segítséget megad a jogalkotási 

munka szakmai javaslatokkal való támogatásához. 

 

 

Dátum: 2010. december 3. 

Médium:  

Népszabadság Budapesti Kiadás 
Szerző: -- 

Cím:  

Vállalkozók Napja 2010. december 3. 
 

VÁLLALKOZÓK NAPJA 2010. DECEMBER 3. 

Tizenkettedik alkalommal, december 3-án adja át az Év Vállalkozója Díjakat a Vállalkozók és 

Munkáltatók Országos Szövetsége, amely ilyen módon a sikeres vállalkozások társadalmi 

elismertségét kívánja erősíteni. Az eseményen magas állami kitüntetéseket is átadnak a kiemelkedő 

vállalkozói tevékenység elismeréséül. 

EZ ÉVBEN A MINISZTERELNÖK JAVASLATÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ALÁBBI 

SZEMÉLYEKET RÉSZESÍTI ELISMERÉSBEN: 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt kitüntetésben részesül: 

Radács Ferenc - G’RAD Holdings igazgató 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkeresztet kapnak: 

Bôdi János - Integrál Építő Zrt. tulajdonos elnök-vezérigazgató 

Fajszi Lajos - F-1. GROUP Kft. ügyvezetô igazgató 

Tardos János - Reálsas Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató 

http://biztonsagpiac.hu/uj-kihivasok-elott-az-szvmszk
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NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KITÜNTETÉSEI: 

Magyar Gazdaságért Díjat kapnak: 

Kári János - Hotel Unió és a Hotel Bellevue Wellness, - és Konferencia Hotel ügyvezető igazgató, 

tulajdonos 

Kovács Kálmánné - adótanácsadó, egyéni vállalkozó 

Dr. Móré Attila - Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., ügyvezető igazgató, tulajdonos 

Szép Zoltán - KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. fejlesztési igazgató 

Miniszteri elismerésben részesül: 

Németh Józsefné - VOSZ-KVBSZ, irodavezető 

AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA DÍJAT KAPJÁK: 

Albert Csaba - Magnet Tartálygyártó Kft., Bakos Miklós - Bakosfa Kft., Bálint Pál - Szig-Bau ’94 Kft., 

Barabás Attila - Győri Likőrgyár Zrt., Beszterczi Zoltán - Egyéni Vállalkozó, Bóbics Antal - Anton Kft., 

Boda Róbertné - Jenka Stílusiskola Oktatási Kft., Bodolai Csaba - Boani Kft., Bognár Béla - Borela Bt., 

Bognár Rezső - Borela Bt., Borbély János Tiborné - Egyéni Vállalkozó, Csapkai Ildikó - Empórium Kft., 

Dankó Tibor - I.W.T. Kft., Dénes Gábor - Magyar Menedzserszövetség, Dr. Barkóczi István - Fux Zrt., 

Dr. Kiss Tibor - Biokom Kft., Dr. Pohl Tibor - I.C.C. Kft., Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsanna - P&S Dentál 

Bt., Dr. Szetmár István - Alpha Zoo Kedvence Kft., Egedi Pál - Modul Kft., Erzse Tibor - Munkaügyi 

Fórum, Essősy Zsombor - MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt., Fábián István - Fábián Kft., Fabó István 

- Körös-Aqua Kft., Felcser Sándor - Akksi Kft., Felföldi Károly - Füzes FK Kft., 

Forsthoffer Ferenc - Talajerôgazdálkodási Kft., Győri Imre - Magyarmet Bt., Győző Csaba - Road 

Masters Kft., Hajdu Géza - Best Western Hotel Aquarell, Harsányi Zsolt Ferenc - 5th Gear Kft., 

Horváth Ferenc - Horfer Serleg Kft., Kiss Ferenc - Karakter Kft., Kissné Kászon Gabriella - Dunasarok 

Kft., Kovacsics Imre - Spa-Hungary Holding Zrt., Könye Kolos - Könye Textil Kft., Kővári János - Kôvári 

Kft., Ligeti Bálintné - Bakonyvidéke Tksz., Lődi Dénes - SFT Felületkezelési Kft., Maráz Ferenc - 

Marázplast Kft., Marosi Zoltán - Universitas Szolgáltató Iskolaszövetkezet, Matusz Balázs - Matusz 

Vad Kft., Mérges István - Batta-Invest Kft., Mészáros Antal János - Csomiép Beton Kft., Mihalszky 

Zoltán - VariOffice Kft., Molnár Árpád - Répcelak és Vidéke Tksz., Németh Ferenc - Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, Ömböli Ferenc - Stadler-VOSZK Kft., Palik Vera 

- Forint Soft Kft., Palik Könyvelôiroda, Papp József - Zsindelyes Pálinkafőzde Kft., Papp László - Sipi 

Sörkert Bt., Pintér Andrásné - Gyógykapu Kft., Ritz Tibor - Ritz Humán Erőforrás Bt., MATISZ 

Szakmafejlesztési és Szakképzési Bizottság, Sepsi Zsigmond - Adu Oktatási Központ, Soós Ferenc - S-

Group International Security, Szabó János - Novico Kft., Szalai János Mihály - Szalai-Busz Kft., 

Szathmáry Elemér - Önitató Kft., Székely Ferenc - Euroinvest Zrt., Szokolay Zoltán - All-Show Kft., 

Tornai Tamás - Somló Group Kft., Tóth István - Totya Trans Kft., Tóth László - Toti Sport, Trenyisán 

Emil - Emil és Társai Kft., Ungerbauer György - Ungerbauer Családi Pincészet, Uria Grassi - Rai Vini 

Kft., Varga Lajos - Vektor Kft., Vértes Tibor - Agárdi Pálinkafőzde 
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Dátum: 2010. december 3. 

Médium:  

Securifocus Online 
Szerző: -- 

Cím:  

IV.Országos Távfelügyeleti és Vagyonvédelmi Szakmai Nap 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2034 

 

A Távőr Monitoring és a Trióda közös rendezvénye 

A Távőr Monitoring Kft – a Trióda Csoport tagja - és a Trióda Biztonságtechnikai Zrt 2007-óta 

rendez a kereskedőket, távfelügyeleteket és telepítőket is érintő témákat felvonultató szakmai 

találkozókat, amelyre immár 4. alkalommal is Budapesten a Trióda Zrt telephelyén került sor. 

Sonkoly Zoltán a Trióda Zrt. kereskedelmi igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd vele együtt 

az első előadást a Trióda Zrt részéről Imre Gábor műszaki tanácsadó tartotta, amelyben sok fontos 

információ elhangzott a Paradox termékekkel kapcsolatban. Kihangsúlyozták, hogy a Trióda - mint 

hivatalos Paradox importőr - arra törekszik, hogy a Paradox termékek ára és műszaki támogatottsága 

az eddigieknél jobban megfeleljen a telepítők és a viszonteladók igényeinek. Bemutatták a Paradox 

távfelügyeleti újdonságait, a PCS-300 modult és az IPR 512 vevőegységet. A résztvevők kérdéseire - 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2034
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ami a Paradox távfelügyeleti eszközök gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban merült fel - Szabó 

Sándor a Távőr Monitoring Kft ügyvezetője válaszolt. 

A Kamara oktatási bizottságának tagja, Dr. Frank György ismertette az SZVMSZK távlati céljait és 

válaszolt a jelenlévőknek. A hallgatóság számos kérdést tett fel a Kamara jövőbeni szerepére 

vonatkozóan. 

A kávészünetet követően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságról Bellus László tűzoltó 

alezredes tartott előadást, aki a tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatosan ismertette a tűzjelző eszközök 

távfelügyeletre kötésére vonatkozó előírásokat és szabályokat. 

Az ebédet követően Sonkoly Zoltán, Liebmann Gábor a Trióda Zrt műszaki igazgatója és Guba Zoltán 

a Trióda Zrt rendszer-mérnöke mutatta be az AMAX IP kamerákat és az ehhez kapcsolódó 

szoftvereket. 

Majd Falvay Levente a Telenor üzleti megoldás értékesítője kapott szót. Előadásában felvázolta az 

M2M GPRS adatátvitelben alkalmazott megoldásokat és az ebben rejlő lehetőségeket. 

Ezután a T-Systemstől Csáki-Barcza Zoltán IT partnerhálózat osztályvezető tartott előadást, aki a 

Magyar Telekom Nyrt IT portfólióját ismertette. 

Úgy gondolom, hogy a mobilszolgáltató cégek képviselőinek előadásai cégeknek is és telepítőknek is 

hasznos információkkal szolgáltak. 
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Dátum: 2010. december 4. 

Médium:  

NyíregyháziNAPLÓ Online 
Szerző: 

Cím:  

Vállalkozók Napja sajtóközlemény 
Link: http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/belfoeldi-hirek/6977-vallalkozok-napja-

sajtokoezlemeny 

 

Eddig ingyen vacsora volt hitelből, amit most az ebédből kellene visszafizetni. Reméljük azonban, 

hogy nem veszítjük el az ebédünket” – fogalmazott a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 

Szövetségének ügyvezető elnöke, miután a tizenkettedik alkalommal megrendezett Vállalkozók 

Napján 

– a kormány képviselőjének társaságában - átadta a köztársasági elnöki és miniszteri kitűntetéseket, 

valamint az Év Vállalkozója Díjakat. Demján Sándor csodálatra, elismerésre méltónak nevezte, hogy 

az elmúlt évtized gazdaságpolitikája után bármelyik kisvállalkozó életben tudott maradni. Szerinte a 

most átadott elismerések növelhetik üzleti értéküket. 

Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaságnak tőkére és finanszírozásra van szüksége. Vissza kell állítani 

a munka becsületét, szakítani kell azzal a „gentry szemlélettel”, ami lenézi a kétkezi munkát. A VOSZ 

első embere azt mondta: a magára hagyott Magyarországnak meg kell védenie saját érdekeit és 

vállalkozóit. Demján Sándor szeretné, ha többé nem lenne szlogen az a szülői intelem, hogy „Tanulj, 

mert különben dolgoznod kell!”. 

Az Orbán-kormány első félévéről és a lehetséges jövőről adott helyzetképet az a Gazdaságpolitikai 

Fórum, amelyet Csicsáky Péter, a VOSZ soros elnöke nyitott meg. Bevezetőjének végén – egy vicc 

átalakításával - a magyar gazdaságra utalva azt a kérdést tette fel, hogy 6 hónap után jobban van-e a 

beteg, vagy csak későbbre tolódik a temetése. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára előadásának elején leszögezte: a kormány 

elkötelezett a nemzetközi pénzügyi szervezetek által elvárt 3,8 százalékos idei hiánycél megtartása 

mellett, amelyhez szükség volt a nyár elején és az ősszel bejelentett akciótervekre. Nátrán Roland 

úgy vélte, ezek a kezdőlépések megalapozhatják a gazdasági növekedést. 

Kifejtette, hogy a 2011-ben bevezetendő egykulcsos, 16 százalékos személyi jövedelemadó mintegy 

500 milliárd forintot, a társasági adó csökkentése pedig 140-160 milliárd forintot hagy a lakosságnál 

és a vállalkozóknál. 

A kormányzat gazdaságpolitikai célja a munkahelyek teremtése, amelyre egyebek mellett alapot 

adhat a januárban induló Új Széchenyi Terv, a Széchenyi Kártya felhasználási körének bővítése; az új, 

egyszerűbb uniós pályázatok, a Nemzeti Innovációs Ügynökség létrehozása, valamint a szakképzés és 

a felsőoktatás átalakítása. 

A Fórum résztvevői kiemelten foglalkoztak a nyugdíjrendszert érintő változásokkal. A 

Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára azt mondta: a többpilléres rendszer miatt a 

http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/belfoeldi-hirek/6977-vallalkozok-napja-sajtokoezlemeny
http://www.nyiregyhazinaplo.hu/index.php/belfoeldi-hirek/6977-vallalkozok-napja-sajtokoezlemeny
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magyar államadósság 10-12 százalékkal emelkedett, az állami finanszírozása pedig jövőre 360 milliárd 

forintot venne ki a költségvetés kasszájából. Nátrán Roland szerint a foglalkoztatás növelése mellett a 

kedvező demográfiai adatok alapozhatják meg a nyugdíjrendszer jövőbeni biztonságát. 

A VOSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke elismerte, hogy az elmúlt félévben nagymértékben 

megerősödött a pénzügyi egyensúly. A válságadók bevezetésével a kormányzatnak van 2-3 „nyugodt 

éve” arra, hogy meglépje a szükséges strukturális reformokat. Bartha Ferenc felhívta a figyelmet arra, 

hogy a kitörést a magyar vállalkozói szektor jelentheti, illetve az, ha ezen belül tudják növelni az 

exportban résztvevő vállalkozók számát. Rámutatott: évi 3-4 százalékos növekedés tudná megoldani 

a jelenlegi gondokat. Nehezményezte ugyanakkor a kormányzati intézkedések megfelelő 

előkészítésének, valamint a szakértői egyeztetések hiányát. 

Az első Orbán-kormány gazdasági minisztere szerint a kormány óriási kockázatot vállal azzal, hogy a 

külgazdasági növekedésre alapoz. Chikán Attila úgy fogalmazott: ha nem lesznek strukturális 

reformok, akkor kétségessé válnak a kabinet eddigi intézkedései. Megjegyezte: a várt átalakításokhoz 

rendelkezésre áll a szükséges pénzügyi forrás. A Corvinus Egyetem tanára feltette a kérdést: 

szentesíti-e a cél az eszközt? Azaz hogy a jogbiztonság sérelmével járnak az eddigi tettek. A 

kormánynak nagyon gyorsan kell cselekednie, ugyanis véges a kül- és belföldi bizalom. Az 

„avantgarde dolgoknak” gyorsan kell látni az eredményeit – fogalmazott a volt miniszter, aki ennek 

teljesítésére inkább hónapokat és nem éveket ad a kormány számára. 

A Gazdaságpolitikai Fórum legszkeptikusabb felszólalója a Pénzügykutató munkatársa volt, aki az 

egyes ágazatok idei növekedéseit alapvetően a külső körülményeknek tudta be. A közgazdász a 

vállalkozóknak kiszámíthatatlan gazdasági környezetet vizionált. Petschnig Mária Zita előadása elején 

jelezte, hogy a világgazdaságban már az idei év elején megjelentek a kedvező jelek, a végén mégis 

arra a következtetésre jutott, hogy nem kellően hiteles a Nemzetgazdasági Minisztérium 

növekedésre alapozó középtávú prognózisa. „Tele van buktatókkal a pálya” – mondta. A rendezvény 

egyetlen női előadója teljesíthetőnek tartja az idei hiánycélt, de minőségi, szerkezeti gondokat lát. 

Petschnig Mária Zita további kamatemelésekről is beszélt, majd közölte: a gazdaság szereplőinek 

bizalmi skáláján a kormány fokozatosan lefelé zuhan. 

Mérsékeltebb hangon szólalt fel, bár ez utóbbi megállapítás kockázataival egyetértett a Költségvetési 

Tanács egyik tagja. Török Ádám szintén a pénzügyi stabilitás megóvását emelte ki. Hozzátette: ezzel 

nem egyeztethetőek össze a kormány eddig meghozott versenyképességi intézkedései. Az egyetemi 

tanár kockázatosnak ítélte a növekedésorientált gazdaságpolitikát és szerinte nincs elegendő 

szakképzett munkaerő, hogy a várt újonnan megalakuló munkahelyeket betöltsék. A nyugdíjrendszer 

átalakítása kapcsán pedig azt emelte ki, hogy itt az államadósság átütemezéséről van szó, ami egy 

későbbi hiányt alapoz meg. Szerinte a hosszú távú, 20-30 év múlva esedékes gazdasági növekedést 

most nem lehet biztosra venni. 

A Gazdaságpolitikai Fórumot és egyben a Vállalkozók Napját Csicsáky Péter zárta. A VOSZ soros 

elnöke a bevezetőjében említett viccre megadta a választ: a beteg (a magyar gazdaság) nem fog 

meghalni jövő hét kedden. 
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Vállalkozók Napja 2010  

2010. december 3. 

 

A MINISZTERELNÖK JAVASLATÁRA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE AZ ALÁBBI SZEMÉLYEKET 

RÉSZESÍTI ELISMERÉSBEN: 

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkereszt 

Radács Ferenc – G’RAD Holdings igazgató 

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt 

Bődi János – Integrál Építő Zrt. tulajdonos elnök-vezérigazgató 

Fajszi Lajos – F-1. GROUP Kft. ügyvezető igazgató 

Tardos János – Reálsas Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgató 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KITÜNTETÉSEI: 

Magyar Gazdaságért díj 

Kári János –Hotel Unió és a Hotel Bellevue Wellness,és Konferencia Hotel ügyvezető igazgató 

tulajdonos 

Kovács Kálmánné – adótanácsadó, egyéni vállalkozó 

Dr. Móré Attila – Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., ügyvezető igazgató, tulajdonos 

Szép Zoltán – KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. fejlesztési igazgató 

Miniszteri elismerés 

Németh Józsefné – VOSZ-KVBSZ, irodavezető 

 

AZ ÉV VÁLLALKOZÓI DÍJAT KAPJÁK: 

 

Sorszám Jelölő Megye/Szervezet Név  Titulus Cég  

1. Baranya Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató Biokom Kft. 

2.  Szathmáry Elemér ügyvezető igazgató Önitató Kft. 

3-4. Bács Kiskun Bognár Béla és Bognár Rezső tulajdonos ügyvezető Borela Bt. 

5.  Palik Vera ügyvezető igazgató Forint Soft Kft, Palik Könyvelőiroda 

6. Békés Fabó István tulajdonos-ügyvezető Körös-Aqua Kft. 

7.  Varga Lajos ügyvezető igazgató Vektor Kft. 

8. Borsod-A-Z. Dr. Barkóczi István tuladonos-vezérigazgató Fux Zrt. 

9.  Szabó János tulajdonos-ügyvezető Novico Kft 

10. Csongrád Mészáros Antal János ügyvezető igazgató Csomiép Beton Kft. 

11.  Papp László cégvezető Sipi Sörkert Bt. 

12.  Ungerbauer György tulajdonos Ungerbauer Családi Pincészet 

13. Fejér Boda Róbertné tulajdonos ügyvezető Jenka Stílusiskola Oktatási Kft 

14.  Dr. Szetmár István cégvezető Alpha Zoo Kedvence Kft. 

15. egyéni pályázó Győri Imre ügyvezető igazgató Magyarmet Bt. 

16. egyéni pályázó Vértes Tibor tulajdonos ügyvezető Agárdi Pálinkafőzde 

17. Győr-Moson-Sopron Barabás Attila vezérigazgató Győri Likőrgyár Zrt. 

18.  Matusz Balázs tulajdonos ügyvezető Matusz Vad Kft. 

19. Hajdú - Bihar Borbély János Tiborné adótanácsadó e.v. 
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20.  Bodolai Csaba tulajdonos ügyvezető Boani Kft. 

21. Heves Felföldi Károly ügyvezető igazgató Füzes FK Kft. 

22.  Uria Grassi tulajdonos Rai Vini Kft. 

23. Jász- NK.-Szolnok Egedi Pál ügyvezető igazgató Modul Kft. 

24.  Kiss Ferenc ügyvezető igazgató Karakter Kft. 

25. Komárom-Esztergom Lődi Dénes ügyvezető igazgató SFT Felületkezelési Kft. 

26.  Ligeti Bálintné fiókvezető Bakonyvidéke Tksz. 

27. KMRSZ Dénes Gábor főtitkár Magyar Menedzserszövetség 

28.  Hajdu Géza tulajdonos ügyvezető Best Western Hotel Aquarell 

29.  Kővári János tulajdonos Kővári Kft. 

30.  Németh Ferenc elnök Személy-,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

31. Nógrád Pintér Andrásné cégvezető Gyógykapu Kft. 

32.  Dr. Putnoky-Benedek Zsuzsanna cégvezető P&S Dentál Bt. 

33. Somogy Maráz Ferenc ügyvezető igazgató Marázplast Kft. 

34.  Dr. Pohl Tibor ügyvezető igazgató I.C.C. Kft 

35. Szabolcs-Sz.-B. Dankó Tibor tulajdonos I.W.T. Kft 

36.  Papp József tulajdonos ügyvezető Zsindelyes Pálinkafőzde Kft. 

37. Tolna Albert Csaba tulajdonos ügyvezető Magnet Tartálygyártó Kft, 

38.  Horváth Ferenc tulajdonos ügyvezető Horfer Serleg Kft. 

39.  Ömböli Ferenc tulajdonos ügyvezető Stadler -VOSZK Kft. 

40. Vas Harsányi Zsolt Ferenc cégvezető 5th Gear Kft 

41.  Molnár Árpád elnök-ügyvezető Répcelak és Vidéke Tksz. 

42. egyéni pályázó Beszterczi Zoltán kereskedő egyéni vállalkozó 

43. egyéni pályázó Soós Ferenc tulajdonos cégvezető S-Group International Sec. 

44. Veszprém Forsthoffer Ferenc ügyvezető igazgató Talajerőgazdálkodási Kft. 

45.  Tornai Tamás tulajdonos Somló Group Kft. 

46. Zala Bálint Pál tulajdonos ügyvezető Szig-Bau '94 Kft. 

47.  Felcser Sándor tulajdonos ügyvezető Akksi Kft. 

48. egyéni pályázó Bóbics Antal ügyvezető igazgató Anton Kft. 

49. Ifjúsági Szekció Marosi Zoltán felsővezető Universitas Szolgtáltató Iskolaszövetkezet 

50. Idegenforgalmi Kissné Kászon Gabriella ügyvezető Dunasarok Kft. 

51. KSZSZ Kovacsics Imre tulajdonos, elnök-vezérigazgató Spa-Hungary Holding Zrt. 

52.  Essősy Zsombor vezérigazgató MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 

53.  Mihalszky Zoltán tulajdonos-társ VariOffice Kft. 

54. Oktatási szekció Sepsi Zsigmond vezérigazgató Adu Oktatási Központ 

55. Sportvállalozási Tóth László tulajdonos, ügyvezető Toti Sport 

56. Textil Szekció Csapkai Ildikó tulajdonos, ügyvezető Empórium Kft. 

57. FUVOSZ Szalai János Mihály ügyvezető igazgató Szalai-Busz Kft. 

58. GÉMOSZ Fábián István ügyvezető igazgató Fábián Kft. 

59. KVBSZ Erzse Tibor munkaügyi szakértő Munkaügyi Fórum 

60. MATISZ Trenyisán Emil ügyvezető igazgató Emil és Társai Kft. 



 

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 

 
61. MATISZ Ritz Tibor vezető tanácsadó Ritz Humán Erőforrás Bt. MATISZ  Szakmafejlesztési és 

Szakképzési Bizottság elnöke 

62. MATTIP Mérges István ügyvezető igazgató Batta-Invest Kft. 

63. MKFE Győző Csaba alapító ügyvezető Road Masters Kft. 

64. NIT Hungary Tóth István ügyvezető igazgató Totya Trans Kft 

65. Budafok-Tétény  Általános Ipartestület Bakos Miklós tulajdonos Bakosfa Kft. 

66. VOSZ Központ Székely Ferenc főkönyvelő Euroinvest Zrt. 

67. VOSZ Központ Szokolay Zoltán ügyvezető igazgató All-Show Kft. 

68. VOSZ Központ Könye Kolos ügyvezető igazgató Könye Textil Kft. 
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2010. december 5. 
 

 

Dátum: 2010. december 5. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

Új típusú kihívások a Kamara előtt 2011-ben 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2037 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara rendkívüli elnökségi ülést tartott 

Budapesten, amelyen meghatározták a 2011-es év célkitűzéseit és megerősítették Német Ferenc 

elnök mandátumát. 

Az EU-s elnökségből eredő többletfeladatokra, a magánbiztonsági ágazat koordinációját segítő 

Kamara álláspontja szerint olyan stratégia kialakítása szükséges, amely párhuzamba áll a 

Belügyminisztérium által meghatározott prioritásokkal és igazodik az EU-s jogharmonizációból eredő 

kötelezettségekhez. 

Német Ferenc, a Kamara elnöke szerint az oktatás- képzés átalakítása, folyamatossá tétele valamint 

az ágazatban az egyablakos ügyintézés megvalósítása lehetnek olyan célok, amelyeket 2011 végéig 

szükséges elérni, továbbá minden olyan kezdeményest felkarolni, amely az ágazat szakmai 

elképzeléseit támogatja. 

Végezetül hozzátette, a Kamara minden területen illeszkedik a Belügyminisztérium célkitűzéseihez és 

lehetőségeihez mérten minden segítséget megad a jogalkotási munka szakmai javaslatokkal való 

támogatásához. 

 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2037
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Dátum: 2010. december 7. 

Médium:  

Kisalföld Online 
Szerző: kisalföld.hu 

Cím:  

Előadás a vagyonvédelemről 
Link: http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/eloadas_a_vagyonvedelemrol/2192687/ 

 

Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? Mit jelent a 

korszerű vagyonvédelem? A kérdésekre biztonságtechnikai bemutató napon kaphatnak választ az 

érdeklődők az ETO Parkban pénteken. 

Kálmán Gabriella, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferensének meghívását tesszük közzé: 

Személyünket és értékeinket ma kevésbé érezzük biztonságban, mint néhány éve, ezért egyre 

nagyobb figyelemmel fordulunk az önvédelem eszköztára felé. 

Mára az egyik legfontosabb kérdés vagyontárgyaink megfelelő védelme lett. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

Természetesen vetődik fel a kérdés: Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb 

biztonságban tudjuk? 

Mit jelent a korszerű vagyonvédelem? 

A fenti kérdések megválaszolása, a lakosság figyelmének felkeltése és hiteles tájékoztatása 

érdekében a Győri Városi Rendőrkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara személy, vagyonvédelmi – és biztonságtechnikai 

bemutató napot szervez Győrben az ETO Parkban – Nagy Sándor József út 31. - 

2010. december 10-én, pénteken, 10.00 órai kezdettel, 

melyre tisztelettel meghívom. 

A rendezvény célja: a lakosság széleskörű tájékoztatása és az e területen dolgozó szakemberek 

konzultációja a biztonságvédelemről. 

A szakmai nap programja a meghívó mellékletét képezi. 

A rendezvényről bővebb tájékoztatást a városi kapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, 

Kaliba Edit r. alezredes - 06-70/601-4391 - ad. 

Üdvözlettel: 

Kálmán Gabriella 

sajtóreferens 

A szakmai nap programja: 

Köszöntő: 

10:00 Dr. Takács Tibor r. ezredes rendőrségi főtanácsos a Győr-Moson-Sopron Megyei 

rendőrfőkapitány 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/eloadas_a_vagyonvedelemrol/2192687/
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Dr. Szél Erzsébet Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara GY-M-S megyei 

elnöke. 

Megnyitó: 

10:15 A Városi Rendőrkapitányság részéről Szabó György r. alezredes 

10:30 Zárak lakatok jelentősége a betörések megelőzése érdekében 

előadó: Simon Csaba r. alezredes 

11:00 Pajzzsal a gépjármű tolvajok ellen 

előadó: Nagy Endre és Tímár László 

11:30 Tűzbiztonság a mindennapokban 

előadó: Bakcsányi Péter tü. főhadnagy 

12:00 Civil kezdeményezések a lakosság védelmében 

előadó: Dr. Szövényi György 

Kiállítók: 

Első Védelem Security Bt., Modern Alarm Kft., Multi Alarm zrt., Jablotron Alarms Hungária Kft., Rába 

Bástya kft., Gepárd Team Security Kft., Allianz Hungária Kft., Novosec kft., Infra-Haus Kft., Alarm 

Elektronika Kft., Somogyi Elektronic Kft., Qualität Bt., P.T.B Pajzs Technológia Kft., Extra Zárbolt 2000 

Bt., Őrház Kft., Győr MJV. Tűzoltósága, Győri Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya, 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara.   

 

 

Dátum: 2010. december 7. 

Médium:  

Nyugatmagyar Online 
Szerző: kisalföld.hu 

Cím:  

Előadás a vagyonvédelemről 
Link: http://www.nyugatmagyar.hu/gyori_hirek/eloadas_a_vagyonvedelemrol/2192687/ 

 

Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb biztonságban tudjuk? Mit jelent a 

korszerű vagyonvédelem? A kérdésekre biztonságtechnikai bemutató napon kaphatnak választ az 

érdeklődők az ETO Parkban pénteken. 

Kálmán Gabriella, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferensének meghívását tesszük közzé: 

Személyünket és értékeinket ma kevésbé érezzük biztonságban, mint néhány éve, ezért egyre 

nagyobb figyelemmel fordulunk az önvédelem eszköztára felé. 

Mára az egyik legfontosabb kérdés vagyontárgyaink megfelelő védelme lett. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

Természetesen vetődik fel a kérdés: Mit tegyünk azért, hogy családunkat, értékeinket nagyobb 

biztonságban tudjuk? 

Mit jelent a korszerű vagyonvédelem? 

A fenti kérdések megválaszolása, a lakosság figyelmének felkeltése és hiteles tájékoztatása 

érdekében a Győri Városi Rendőrkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Személy-, 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/eloadas_a_vagyonvedelemrol/2192687/
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Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara személy, vagyonvédelmi – és biztonságtechnikai 

bemutató napot szervez Győrben az ETO Parkban – Nagy Sándor József út 31. - 

2010. december 10-én, pénteken, 10.00 órai kezdettel, 

melyre tisztelettel meghívom. 

A rendezvény célja: a lakosság széleskörű tájékoztatása és az e területen dolgozó szakemberek 

konzultációja a biztonságvédelemről. 

A szakmai nap programja a meghívó mellékletét képezi. 

A rendezvényről bővebb tájékoztatást a városi kapitányság bűnmegelőzési alosztályának vezetője, 

Kaliba Edit r. alezredes - 06-70/601-4391 - ad. 

Üdvözlettel: 

Kálmán Gabriella 

sajtóreferens 

A szakmai nap programja: 

Köszöntő: 

10:00 Dr. Takács Tibor r. ezredes rendőrségi főtanácsos a Győr-Moson-Sopron Megyei 

rendőrfőkapitány 

Dr. Szél Erzsébet Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara GY-M-S megyei 

elnöke. 

Megnyitó: 

10:15 A Városi Rendőrkapitányság részéről Szabó György r. alezredes 

10:30 Zárak lakatok jelentősége a betörések megelőzése érdekében 

előadó: Simon Csaba r. alezredes 

11:00 Pajzzsal a gépjármű tolvajok ellen 

előadó: Nagy Endre és Tímár László 

11:30 Tűzbiztonság a mindennapokban 

előadó: Bakcsányi Péter tü. főhadnagy 

12:00 Civil kezdeményezések a lakosság védelmében 

előadó: Dr. Szövényi György 

Kiállítók: 

Első Védelem Security Bt., Modern Alarm Kft., Multi Alarm zrt., Jablotron Alarms Hungária Kft., Rába 

Bástya kft., Gepárd Team Security Kft., Allianz Hungária Kft., Novosec kft., Infra-Haus Kft., Alarm 

Elektronika Kft., Somogyi Elektronic Kft., Qualität Bt., P.T.B Pajzs Technológia Kft., Extra Zárbolt 2000 

Bt., Őrház Kft., Győr MJV. Tűzoltósága, Győri Városi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya, 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara.   

 

  



 

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 

 
 

2010. december 9. 
 

 

Dátum: 2010. december 9. 

Médium:  

Napló Online 
Szerző: Varga Ibolya 

Cím:  

Elismerik a jót 
Link: http://naplo-online.hu/gazdasag/20101209_vagyonvedelem_kituntetes 

 

Veszprém - Ebben az évben is jól dolgozott a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 

Veszprém megyei szervezete és elismerte kiváló tagjait is. 

Az ünnepi elnökségi ülés résztvevőit Rácz László, a kamara titkára köszöntötte és ő vezette le a teljes 

tanácskozást. Elsőként Kozma Tibor, a Kiváló Vagyonőr kitüntetést odaítélő bizottság elnöke mondta 

el, hogy nem volt könnyű dolguk idén sem a 2005-ben az országben elsőként alapított díj 

odaítélésekor, hiszen sok jó javaslatot kaptak. Sánta Károlytól, a kamara elnökétől  ezúttal Deutsch 

János,  Lukács Zoltán,  Reizinger Szabolcs, Varga Rezső és  Zsombók Tibor vehette át az igen mutatós 

kitüntetést. A jó munkájuk elismerésére főként a munkáltatóik tettek javaslatot, akik képviseltették 

magukat az elnökségi ülésen, 

Sánta Károly évértékelő beszédében szólt arról, hogy már több mint tíz éve működik a megyei 

szervezet. Sok tekintetben országosan elsők. Például itt hoztak létre először alapítványt a átmenetileg 

nehéz helyztebe került, vagy munkája során megsérült vagyonőrök és tragikus esetekben a családjaik 

megsegítésére. Az alapítvány már csaknem hétmillió forintot fizetett ki a kamarai tagoknak, legutóbb 

a devecseri vörösiszapkataszrófa miatt otthonát vesztett öt vagyonőrüket támogatták. Elsők voltak a 

vagyonőröket elismerő kitüntetés alapításában és a vagyonvédelmi napok megszervezésében is. Az 

elnök elmondta, hogy jövőre esedékes a teljeskörű igazolványcsere, a kamara a tagjai helyett intézi. 

 

 

Dátum: 2010. december 9. 

Médium:  

Kisalföld 
Szerző: -- 

Cím:  

Vagyonvédelmi nap  
 

Győr. A Győri Rendőrkapitányság és a Győr-Moson-Sopron Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara személy-, vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató napot 

tart Győrben az ETO Parkban (Nagysándor József út 31.) holnap délelőtt 10 órától. A rendezvény 

célja: a lakosság széles körű tájékoztatása és az e területen dolgozó szakemberek konzultációja a 

biztonságvédelemről. A rendezvényről bővebb tájékoztatást a városi kapitányság bűnmegelőzési 

alosztályának vezetője, Kaliba Edit alezredes ad a 06-70/601- 4391-es telefonon.  

http://naplo-online.hu/gazdasag/20101209_vagyonvedelem_kituntetes
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Dátum: 2010. december 10. 

Médium:  

Vehír Online 
Szerző: Janni Anikó 

Cím:  

Kiváló vagyonőrök 
Link: http://vehir.hu/helyi_hirek/2010-12-10/kivalo_vagyonorok.html 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarára szükség van, hogy összetartsa és 

egységesítse a szakmát. 

A Személy-, Vagyonvédelemi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) Veszprém Megyei 

Szervezete december 8-án adta át a „Kiváló Vagyonőr” kitüntetést Veszprémben, a Fejesvölgy 

vendéglőben. Azok részesültek ebben a kitüntetésben, akikről kollegáik úgy gondolták, hogy kiváló 

munkát végeznek, és a mindennapokban példamutató a helytállásuk. 

- A „Kiváló Vagyonőr” díjat 2005-ben alapította az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete – számolt 

be róla Rácz László, a szervezet titkára. Kozma Tibor, az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezet 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának elnöke mondta el, hogy a díj mellé pénzjutalom is jár, mely a 

mindenkori minimálbér kétszerese. 

– Ennél a kitüntetésnél azonban nem a pénz számít, hanem az, akitől kapják. Mi adjuk át, de akik 

igazán adják, azok a személy- és vagyonőrök, azaz a ti kollegáitok. Ezúton gratulálok mindenkinek! 

Egy embert emelnék ki, aki a legjobbak között is a legjobb, ő pedig Deutsch János. 

Sánta Károly, az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezetének elnöke elmondta, hogy Veszprémben ők 

valósították meg legelőször ezt a kitüntetést, amit szeretnének országszerte is bevezetni. Ehhez a 

szép hagyományhoz  már ragaszkodnak. 

Ezután Sánta Károly és Kozma Tibor átadták a kitüntetéseket a következő személyeknek: 

Deutsch János, 

Lukács Zoltán, 

Reizinger Szabolcs, 

Varga Rezső, 

Zsombók Tibor. 

A rendezvény ebéddel és az év értékelésével zárult, ahol Sánta Károly elmondta, milyen 

eredményeket értek el a 2010-es év folyamán, valamint milyen dolgokon kellene javítani. 

 

  

http://vehir.hu/helyi_hirek/2010-12-10/kivalo_vagyonorok.html
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Dátum: 2010. december 10. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: police.hu 

Cím:  

Biztoságvédelem az ETO-Parkban 
Link: 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27568FirefoxHTML\Shell\Op

en\Command 

 

A mai napon 10.00 órától került megrendezésre a vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató 

nap a Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közös szervezésében. 

Az ETO-Parkban több kiállító és hozzáértő szakember tanácsa segíti mind a „szakmában” dolgozókat, 

mind pedig az érdeklődő, biztonságuk érdekében tenni akaró állampolgárokat. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

A korszerű vagyonvédelem és önvédelem eszköztára iránt növekvő az érdeklődés. Ennek csupán 

annyi oka van, hogy a lakosság mind személyi, mind vagyoni értékeit érzi ma kevésbé biztonságban, 

mint néhány évvel korábban. 

Mindezek megnyugtató „orvoslása” hívta életre a mai személy, vagyonvédelmi- és biztonságtechnikai 

napot. 

 

Dátum: 2010. december 10. 

Médium:  

Police.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztoságvédelem az ETO-Parkban 
Link: http://www.police.hu/friss/gyor1210.html 

 

A mai napon 10.00 órától került megrendezésre a vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató 

nap a Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közös szervezésében. 

Az ETO-Parkban több kiállító és hozzáértő szakember tanácsa segíti mind a „szakmában” dolgozókat, 

mind pedig az érdeklődő, biztonságuk érdekében tenni akaró állampolgárokat. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

A korszerű vagyonvédelem és önvédelem eszköztára iránt növekvő az érdeklődés. Ennek csupán 

annyi oka van, hogy a lakosság mind személyi, mind vagyoni értékeit érzi ma kevésbé biztonságban, 

mint néhány évvel korábban. 

Mindezek megnyugtató „orvoslása” hívta életre a mai személy, vagyonvédelmi- és biztonságtechnikai 

napot. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27568FirefoxHTML/Shell/Open/Command
http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27568FirefoxHTML/Shell/Open/Command
http://www.police.hu/friss/gyor1210.html
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Dátum: 2010. december 10. 

Médium:  

Nyugatmagyar Online 
Szerző: Kisalföld.hu 

Cím:  

Biztonságvédelem az ETO-Parkban 
Link: http://www.nyugatmagyar.hu/gyori_hirek/biztonsagvedelem_az_eto-parkban/2193296/ 

 

Az ETO-Parkban több kiállító és hozzáértő szakember tanácsa segítette a "szakmában" dolgozókat, 

és az érdeklődőket, valamint a biztonságuk érdekében tenni akaró állampolgárokat. 

A pénteken délelőtt 10 órától tartott vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató napot a Győri 

Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Személy- 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közös szervezésében. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

A korszerű vagyonvédelem és önvédelem eszköztára iránt növekvő az érdeklődés. Ennek csupán 

annyi oka van, hogy a lakosság mind személyi, mind vagyoni értékeit érzi ma kevésbé biztonságban, 

mint néhány évvel korábban. 

Mindezek megnyugtató "orvoslása" hívta életre a pénteki személy, vagyonvédelmi- és 

biztonságtechnikai napot. 

 

 

Dátum: 2010. december 10. 

Médium:  

Kisalföld Online 
Szerző: Kisalföld.hu 

Cím:  

Biztonságvédelem az ETO-Parkban 
Link: http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/biztonsagvedelem_az_eto-parkban/2193296/ 

 

Az ETO-Parkban több kiállító és hozzáértő szakember tanácsa segítette a "szakmában" dolgozókat, 

és az érdeklődőket, valamint a biztonságuk érdekében tenni akaró állampolgárokat. 

A pénteken délelőtt 10 órától tartott vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató napot a Győri 

Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Személy- 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közös szervezésében. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

A korszerű vagyonvédelem és önvédelem eszköztára iránt növekvő az érdeklődés. Ennek csupán 

annyi oka van, hogy a lakosság mind személyi, mind vagyoni értékeit érzi ma kevésbé biztonságban, 

mint néhány évvel korábban. 

Mindezek megnyugtató "orvoslása" hívta életre a pénteki személy, vagyonvédelmi- és 

biztonságtechnikai napot. 

 

http://www.nyugatmagyar.hu/gyori_hirek/biztonsagvedelem_az_eto-parkban/2193296/
http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/biztonsagvedelem_az_eto-parkban/2193296/
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Dátum: 2010. december 10. 

Médium:  

Infogyőr Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztonságvédelem az ETO-Parkban 
Link: http://infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/biztosagvedelem_az_eto-parkban/ 

 

A mai napon 10.00 órától került megrendezésre a vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató 

nap a Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és a Győr-Moson-Sopron Megyei Személy- 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közös szervezésében. Az ETO-Parkban több 

kiállító és hozzáértő szakember tanácsa segíti mind a „szakmában” dolgozókat, mind pedig az 

érdeklődő, biztonságuk érdekében tenni akaró állampolgárokat. 

A korábban általánosan használt biztonsági elemek és szerkezetek egy része elavult, szerepüket nem 

mindig tudják betölteni a mai kihívásokkal, behatásokkal szemben. 

A korszerű vagyonvédelem és önvédelem eszköztára iránt növekvő az érdeklődés. Ennek csupán 

annyi oka van, hogy a lakosság mind személyi, mind vagyoni értékeit érzi ma kevésbé biztonságban, 

mint néhány évvel korábban. 

Mindezek megnyugtató „orvoslása” hívta életre a mai személy, vagyonvédelmi- és biztonságtechnikai 

napot. 

 

  

http://infogyor.hu/hirek/helyi_hirek/biztosagvedelem_az_eto-parkban/
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Dátum: 2010. december 13. 

Médium:  

Bautrend Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztonságos lépésekkel 
Link: http://www.bautrend.hu/index.php/2010-december/316-szervezet/3230-biztonsagos-

lepesekkel 

 

A Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete (MBVE) főként a magyarországi pénzügyi és ipari 

tevékenységű multinacionális társaságok biztonsági vezetőinek együttműködését hangolja össze. Az 

egyesület elnökével, Fialka Györggyel beszélgettünk, akinek szavai összecsengnek az SzVMSzK 

elnökének mondandójával. 

Húsz évvel ezelőtt vált ketté a magán- és a közbiztonság, de a biztonsági őröket a társadalom még 

nem a megfelelő helyén, hanem sokszor a segédmunkásokkal egy szinten kezeli – mondja Fialka 

György. – Ma a biztonsági őrnek szolgálat ellátása közben ugyanannyi joga van, mint a 

magánembereknek, ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni, közszolgálati szerepet kellene 

kapnia, azaz szükséges lenne közfeladatot ellátó személynek minősíteni. Ezzel párhuzamosan a 

képzésnek is nagyobb súlya kell legyen, hogy a frissen képzett őr éljen, de ne visszaéljen a kapott 

lehetőséggel. A biztonsági vezető tulajdonképpen kockázatkezelő menedzsernek felel meg – fejti ki 

az elnök. Legfontosabb feladata a kockázatelemzési alapokon nyugvó m 

egelőzés, a támadási lehetőségek csökkentése. A vagyonőrnek pedig sokszor bonyolult helyzetben 

kell eligazodnia, döntenie és megfelelően alkalmaznia a törvényeket. A biztonsági őr többféle eszközt 

használhat – gumibotot, gázspray-t, végső esetben fegyvert. Ez utóbbi azonban nagy kockázatot 

jelenthet: ártatlanok sérülhetnek meg vagy a támadó elveheti tőle a fegyvert. De mert a cél a 

cselekmény korlátozása, ezért erre elég lenne például a tasser nevű eszköz. (A tasser elektromos 

töltést továbbító tüskét lő ki, tehetetlenné teszi a támadót, de nem okoz komoly sérülést.) 

Képzés 

A képzés fontosságáról szólva Fialka György elmondta, szükség lenne egy önálló magánbiztonsági 

főiskolára. Jelenleg több helyen is folyik képzés: a Rendőrtiszti Főiskolán, az Óbudai Egyetemen és a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Úgy véli, ehelyett szabályozott, ellenőrzött és egységes 

képzés kellene. Kiemelte az utánképzés fontosságát, amelyet a mérnöki kamarákban is alkalmazott 

kreditpontos rendszerhez hasonlóan lenne érdemes bevezetni. 

Építőipar 

Mint minden ágazatnak, az építőiparnak is megvannak a sajátos biztonsági szabályai – mondta el 

véleményét az elnök. A biztonsági vezető feladata a biztonságos környezet kialakítása, a tűzvédelem 

ellenőrzése, de éppúgy a munkavédelmi szabályok betartatása, a munkavédelmi eszközök 

használatának ellenőrzése is. Építkezéseken első lépésként meghatározzák, mi módon lehet 

megvédeni a területet és az értékeket. Nagyon fontos a lopás megelőzése. Nagy értékű gépekkel, 

http://www.bautrend.hu/index.php/2010-december/316-szervezet/3230-biztonsagos-lepesekkel
http://www.bautrend.hu/index.php/2010-december/316-szervezet/3230-biztonsagos-lepesekkel
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szerszámokkal dolgoznak, a telephelyek nehezen védhetők, mert általában nem zárhatók. Figyelmet 

kell fordítani a beléptetés szabályozására, a személyek, eszközök, gépek építőanyagok biztonságos 

be- és kiléptetésére is. Az összetett feladatokból adódna a legfontosabb, hogy megtalálják a védelmi 

feladatok ellátásra alkalmas legmegfelelőbb embert. A következő lépés az építési terület zárhatóvá 

tétele, ennek megoldására a kültéri védelem helyes kiépítésére van szükség, nagy területek esetében 

elektromos kerítésvédelmet érdemes használni, de a kutyákat is hasznos alkalmazni. Jelentős értékek 

esetén, főleg magas épületekben a videórendszer kiépítése is segíti a vagyonvédelmet. A biztonsági 

vezető feladatai közé tartozik – már az építkezés megkezdése előtt – a biztonságos tárolási helyek 

kialakítása, a beléptetés megszervezése. Végül pedig a tűzvédelem kiépítése, amire már többféle 

mobil modulrendszer is létezik. Összességében megállapítható hogy a biztonság teljes mértékben 

átszövi életünk minden fontos területét a termeléstől a szórakozásig. A magánbiztonság, mint a 

rendészeti tevékenység civil ágazata biztonságérzetünk kialakulásának lényeges eleme, ezért e 

tevékenységet végző személyeknek közszolgálati szerepet kell osztani, és olyan képzési rendszert 

szükséges kialakítani, amely e tevékenységre teljes mértékben alkalmassá teszi őket. 

MAGYARORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE 

Az MBVE tagjai cégeiknél egységesen magas szintű biztonsági rendszereket alkalmaznak, és azonos 

követelményrendszer alkalmazásával azonos minőségi szabványok figyelembevételével szerződtetik 

biztonsági vállalkozóikat. Az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn a szaktárcákkal, véleményezi, és 

ajánlásokkal segíti a jogalkotási és jogalkalmazási munkát. Emellett folyamatosan együttműködik 

szakmai szervezetekkel, köztestületekkel és oktatási intézményekkel is. Az egyesület közhasznú 

társadalmi szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 

SAFE STEPS 

The main activity of the Association of Hungarian Safety Managers (MBVE) is to create cooperation 

between safety managers working for Hungarian multinational companies operating in the areas of fi 

nance and industry. We have talked to György Fiala, the President of the association who was of the 

same opinion as the President of the Chamber. 
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Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: hirado.hu 

Cím:  

Nem megoldott a vagyonőrök azonosítása az ombudsman szerint 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27622 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. 

Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek megfelelő 

szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; 

az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének 

hiányát. A törvény értelmében a rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a 

rendőrség azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét 

vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. 

Ennek vizsgálata a szakmai kamara feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Hírado.hu 
Szerző: MTI 

Cím:  

Nem megoldott a vagyonőrök azonosítása az ombudsman szerint 
Link: 

http://www.hirado.hu/Hirek/2010/12/19/15/Nem_megoldott_a_vagyonorok_azonositasa_az_ombu

dsman_szerint.aspx 

 

Szabó Máté problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy- és vagyonőröknek megfelelő szakmai 

ellenőrzése 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; 

az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének 

hiányát. A törvény értelmében a rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a 

rendőrség azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét 

vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. 

Ennek vizsgálata a szakmai kamara feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; 

az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményt adott ki 

Szabó Máté vizsgálatáról. 

A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy 

polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett 

velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat jellemzi a biztonsági őrök munkájával 

kapcsolatos hazai gyakorlatot. Szabó Máté ombudsman vasárnap közzétett vizsgálati jelentésében 

a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi 

méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is felhívja a figyelmet. 

Az ombudsmanhoz olyan emberek fordultak panasszal, akiket a különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök munkája kapcsán sérelem ért. a vagyonőrök vizsgálatára nincs 

hatásköre az ombudsmannak, de mivel több alapvető joggal összefüggő visszásság veszélye is 

felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot. 

Az emberek bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, 

ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett ellenük. A szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, ekkor el is tilthatják a 

foglalkozásától az érintett vagyonőrt. Ezek a jogorvoslatok azonban nem tekinthetők az ombudsman 

szerint tényleges garanciának, mert nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága és nem 

megoldott az őrök szakmai ellenőrzése sem. 

A rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését 

A törvény szerint a rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség 

azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja. Azt 

nem nézheti a rendőrség, hogy a vagyonőr munkája közben sértett-e személyiségi jogokat. Ez a 

szakmai kamara feladatai közé sem tartozik. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai 

Bíróságára hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam 

hatóságainak tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánemberek közötti 

ilyen cselekedeteket megakadályozza és intézkedjen arról, hogy a jogsértő magánembereket 

felelősségre lehessen vonni. 
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Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; 

az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat jellemzi a biztonsági őrök munkájával 

kapcsolatos hazai gyakorlatot. Szabó Máté ombudsman vasárnap közzétett vizsgálati jelentésében 

a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi 

méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is felhívja a figyelmet. 

Az ombudsmanhoz olyan emberek fordultak panasszal, akiket a különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök munkája kapcsán sérelem ért. a vagyonőrök vizsgálatára nincs hatásköre 

az ombudsmannak, de mivel több alapvető joggal összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó 

Máté hivatalból indított vizsgálatot. 

Az emberek bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, 

ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett ellenük. A szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, ekkor el is tilthatják a 

foglalkozásától az érintett vagyonőrt. Ezek a jogorvoslatok azonban nem tekinthetők az ombudsman 

szerint tényleges garanciának, mert nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága és nem 

megoldott az őrök szakmai ellenőrzése sem. 

A törvény szerint a rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség 

azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja. Azt nem 

nézheti a rendőrség, hogy a vagyonőr munkája közben sértett-e személyiségi jogokat. Ez a szakmai 

kamara feladatai közé sem tartozik. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- 

és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek 

vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára 

hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam hatóságainak 

tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánemberek közötti ilyen 

cselekedeteket megakadályozza és intézkedjen arról, hogy a jogsértő magánembereket felelősségre 

lehessen vonni. 
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Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Népszabadság Online 
Szerző: MTI 

Cím:  

Ki véd meg a vagyonőröktől? 
Link: http://nol.hu/belfold/ombudsman_a_vagyonorok_helyzeterol 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; 

az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes 

azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök 

azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

BOON.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Ki véd meg a biztonsági őröktől? - az ombudsman a jogorvoslatról és a szakmai ellenőrzésről 
Link: http://www.boon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/ki-ved-meg-a-biztonsagi-oroktol---az-

ombudsman-a-jogorvoslatrol-es-a-szakmai-ellenorzesrol/cn/haon-news-charlotteInform-20101219-

0316598502 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat jellemzi a biztonsági őrök munkájával 

kapcsolatos hazai gyakorlatot. Szabó Máté ombudsman vasárnap közzétett vizsgálati jelentésében 

a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi 

méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is felhívja a figyelmet. 

Az ombudsmanhoz olyan emberek fordultak panasszal, akiket a különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök munkája kapcsán sérelem ért. a vagyonőrök vizsgálatára nincs 

hatásköre az ombudsmannak, de mivel több alapvető joggal összefüggő visszásság veszélye is 

felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot. 

Az emberek bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, 

ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett ellenük. A szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, ekkor el is tilthatják a 

foglalkozásától az érintett vagyonőrt. Ezek a jogorvoslatok azonban nem tekinthetők az ombudsman 

szerint tényleges garanciának, mert nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága és nem 

megoldott az őrök szakmai ellenőrzése sem. 

A rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését 

A törvény szerint a rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség 

azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja. Azt 

nem nézheti a rendőrség, hogy a vagyonőr munkája közben sértett-e személyiségi jogokat. Ez a 

szakmai kamara feladatai közé sem tartozik. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai 

Bíróságára hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam 

hatóságainak tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánemberek közötti 

ilyen cselekedeteket megakadályozza és intézkedjen arról, hogy a jogsértő magánembereket 

felelősségre lehessen vonni. 

 

 

 

http://www.boon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/ki-ved-meg-a-biztonsagi-oroktol---az-ombudsman-a-jogorvoslatrol-es-a-szakmai-ellenorzesrol/cn/haon-news-charlotteInform-20101219-0316598502
http://www.boon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/ki-ved-meg-a-biztonsagi-oroktol---az-ombudsman-a-jogorvoslatrol-es-a-szakmai-ellenorzesrol/cn/haon-news-charlotteInform-20101219-0316598502
http://www.boon.hu/hirek/magyarorszag/cikk/ki-ved-meg-a-biztonsagi-oroktol---az-ombudsman-a-jogorvoslatrol-es-a-szakmai-ellenorzesrol/cn/haon-news-charlotteInform-20101219-0316598502


 

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 

 
Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

STOP.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Ki ellenőrzi a vagyonőröket? Az ombudsman a belügyminiszterhez fordult 
Link: http://www.stop.hu/articles/article.php?id=794098 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. 

A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy 

polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett 

velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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PécsiSTOP.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Ki ellenőrzi a vagyonőröket? Az ombudsman a belügyminiszterhez fordult 
Link: http://www.pecsistop.hu/articles/article.php?id=794098 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté 

vizsgálatáról. 

A közleményben emlékeztetnek rá: a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy 

polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett 

velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. 

Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami 

nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. 

A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a magánszemélyek között megakadályozza 

illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek jogellenes cselekedeteit. 
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Hírszerző Online 
Szerző: FH 

Cím: Ki véd meg a biztonsági őröktől? 

Link: http://hirszerzo.hu/belfold/20101219_biztonsagi_or#rss 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat jellemzi a biztonsági őrök munkájával 

kapcsolatos hazai gyakorlatot. 

Szabó Máté ombudsman vasárnap közzétett vizsgálati jelentésében a szakmai ellenőrzést hiányolja, 

de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos 

visszásságokra is felhívja a figyelmet. 

Az ombudsmanhoz olyan emberek fordultak panasszal, akiket a különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök munkája kapcsán sérelem ért. a vagyonőrök vizsgálatára nincs hatásköre 

az ombudsmannak, de mivel több alapvető joggal összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó 

Máté hivatalból indított vizsgálatot. 

Az emberek bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, 

ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett ellenük. A szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, ekkor el is tilthatják a 

foglalkozásától az érintett vagyonőrt. Ezek a jogorvoslatok azonban nem tekinthetők az ombudsman 

szerint tényleges garanciának, mert nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága és nem 

megoldott az őrök szakmai ellenőrzése sem. 

A törvény szerint a rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség 

azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja. Azt nem 

nézheti a rendőrség, hogy a vagyonőr munkája közben sértett-e személyiségi jogokat. Ez a szakmai 

kamara feladatai közé sem tartozik. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- 

és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek 

vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára 

hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam hatóságainak 

tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánemberek közötti ilyen 

cselekedeteket megakadályozza és intézkedjen arról, hogy a jogsértő magánembereket felelősségre 

lehessen vonni. 

Jogerősen pert nyert egy vak férfi 

Jogerősen pert nyert a Csemege-Match Zrt. ellen az a vak férfi, aki 2009 októberében vakvezető 

kutyával akart bemenni a társaság egyik üzletébe, de a biztonsági őr és a főpénztáros is útját állta - 

tájékoztatta a Magyar Helsinki Bizottság december 10-én az MTI-t. 

A civil jogvédő szervezet közleménye szerint a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helyben hagyta 

a cég által fizetendő félmillió forintos kártérítés összegét, és jogerős ítéletében megállapította: 

vakoktól nem tagadható meg a nyilvános üzletekben a szolgáltatás akkor sem, ha azt az érintett csak 

vakvezető kutya segítségével tudja igénybe venni. 

http://hirszerzo.hu/belfold/20101219_biztonsagi_or%23rss
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Emlékeztettek, hogy a Fővárosi Bíróság idén márciusban megállapította: a Csemege-Match Zrt. 

megsértette a Magyar Helsinki Bizottság által képviselt Szigeti Szilárd személyiségi jogait, az 

üzletláncot eltiltotta a további jogsértéstől és bocsánatkérésre kötelezte, valamint félmillió forint 

kártérítést ítélt meg a felperesnek. 

Az alperes fellebbezett a kártérítés ellen, bár a jogsértés tényét elismerte - olvasható a 

közleményben. 

A másodfokú bíróság december 7-én mondta ki, hogy a jogsérelemmel okozott megaláztatás miatt a 

bíróság indokoltnak és megalapozottnak találta az elsőfokú bíróság által megállapított félmillió 

forintos nem vagyoni kártérítést. 

A közleményben idézték Kádár András Kristófot, a Magyar Helsinki Bizottság társelnökét, Szigeti 

Szilárd ügyvédjét, aki azt mondta, "bebizonyosodott, hogy a rendelkezésre álló jogi eszközökkel 

eredményesen fel lehet lépni a fogyatékossággal élők védelmében. Kár, hogy az amúgy is sérülékeny 

csoportokat védő, egyértelmű jogszabályok betartatása érdekében bírósághoz kell fordulni". 

 

 

Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Barikád Online 
Szerző: MTI – barikad.hu 

Cím: És a biztonsági őröktől ki véd meg? – az ombudsman jelentése 

Link: 

http://barikad.hu/%C3%A9s_biztons%C3%A1gi_%C5%91r%C3%B6kt%C5%91l_ki_v%C3%A9d_meg_%

E2%80%93_az_ombudsman_jelent%C3%A9se-20101219 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat. Szabó Máté ombudsman vizsgálati 

jelentésében a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az 

emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is rámutat.  

A különböző áruházakban tevékenykedő vagyonőrök eljárását sérelmező panaszok konkrét ügyeinek 

kivizsgálására az állampolgári jogok országgyűlési  biztosának nincs hatásköre, de mivel több alapvető 

joggal összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot.  

A vagyonőr jogellenes intézkedésével szembeni jogorvoslat lehetőségével és az azzal kapcsolatos 

visszásságokkal a biztos korábbi jelentésében is foglalkozott. 

A polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha 

megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett velük szemben. 

A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján a szakmai kamarához fordulhat az, aki a 

személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás következménye 

pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, aminek következménye a vagyonőri 

tevékenység folytatásának tilalma. A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben 

alkalmazható jogorvoslatok azonban – különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve – 

nem tekinthetőek tényleges, valódi garanciáknak. A rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk 

adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét. 

http://barikad.hu/%C3%A9s_biztons%C3%A1gi_%C5%91r%C3%B6kt%C5%91l_ki_v%C3%A9d_meg_%E2%80%93_az_ombudsman_jelent%C3%A9se-20101219
http://barikad.hu/%C3%A9s_biztons%C3%A1gi_%C5%91r%C3%B6kt%C5%91l_ki_v%C3%A9d_meg_%E2%80%93_az_ombudsman_jelent%C3%A9se-20101219
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A vagyonőrök azonosíthatósága nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. További 

probléma a szakmai ellenőrzés hiánya. A törvény értelmében a rendőrség látja el a személy- és 

vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség azonban csak tevékenység folytatásához szükséges 

formai feltételek meglétét vizsgálhatja azt azonban nem, hogy a vagyonőr tevékenysége során 

sértette-e személyiségi jogokat. Ez a szakmai kamara feladatai közé sem tartozik, a kamara az etikai 

eljárás lefolytatásán túl elkészíti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység szakmai irányelvet, 

valamint szakmai ajánlásokat készít a szolgáltatások szakmai feltételeinek teljesítésére. Az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- és 

vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek 

vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást.  

A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód 

tilalma nem csak az állam hatóságainak tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a 

magánszemélyek között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek 

ilyen cselekedeteit. Az ombudsman az ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

 

 

Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Független Hírügynökség 
Szerző: FH/FeketeL 

Cím: Ki véd meg a biztonsági őröktől? - az ombudsman a jogorvoslatról és a szakmai ellenőrzésről  

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat jellemzi a biztonsági őrök munkájával 

kapcsolatos hazai gyakorlatot. Szabó Máté ombudsman vasárnap közzétett vizsgálati jelentésében 

a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi 

méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is felhívja a figyelmet. 

Az ombudsmanhoz olyan emberek fordultak panasszal, akiket a különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök munkája kapcsán sérelem ért. a vagyonőrök vizsgálatára nincs hatásköre 

az ombudsmannak, de mivel több alapvető joggal összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó 

Máté hivatalból indított vizsgálatot. 

Az emberek bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, 

ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett ellenük. A szakmai kamarához 

fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás 

következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, ekkor el is tilthatják a 

foglalkozásától az érintett vagyonőrt. Ezek a jogorvoslatok azonban nem tekinthetők az ombudsman 

szerint tényleges garanciának, mert nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága és nem 

megoldott az őrök szakmai ellenőrzése sem. 

A törvény szerint a rendőrség végzi a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség 

azonban csak a tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja. Azt nem 

nézheti a rendőrség, hogy a vagyonőr munkája közben sértett-e személyiségi jogokat. Ez a szakmai 

kamara feladatai közé sem tartozik. 
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Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- 

és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek 

vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára 

hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam hatóságainak 

tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánemberek közötti ilyen 

cselekedeteket megakadályozza és intézkedjen arról, hogy a jogsértő magánembereket felelősségre 

lehessen vonni. 

 

 

Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Kisalföld Online 
Szerző: MTI 

Cím: Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága 

Link: 

http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/2194834/ 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. 

Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek megfelelő 

szakmai ellenőrzése. Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, 

szükséges megszervezni a személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a 

jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene 

felhatalmazást kapnia. 

Az ombudsman az ügyben a belügyminiszterhez fordult. Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap 

közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a 

polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha 

megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök 

tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi 

jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy 

akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes 

azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök 

azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a 

http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/2194834/
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magánszemélyek között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek 

jogellenes cselekedeteit. 

 

 

Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Délmagyar Online 
Szerző: MTI 

Cím:  

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága 
Link: 

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/219483

4/ 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. 

Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek megfelelő 

szakmai ellenőrzése. Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, 

szükséges megszervezni a személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a 

jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene 

felhatalmazást kapnia. 

Az ombudsman az ügyben a belügyminiszterhez fordult. Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap 

közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a 

polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha 

megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök 

tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi 

jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy 

akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes 

azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök 

azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a 

magánszemélyek között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek 

jogellenes cselekedeteit. 

 

http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/2194834/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/2194834/
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Dátum: 2010. december 19. 

Médium:  

Nyugatmagyar Online 
Szerző: MTI 

Cím:  

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága 
Link: 

http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/219

4834/ 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. 

Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek megfelelő 

szakmai ellenőrzése. Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, 

szükséges megszervezni a személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a 

jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene 

felhatalmazást kapnia. 

Az ombudsman az ügyben a belügyminiszterhez fordult. Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap 

közleményben tájékoztatta az MTI-t Szabó Máté vizsgálatáról. A közleményben emlékeztetnek rá: a 

polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha 

megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök 

tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi 

jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy 

akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes 

azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök 

azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a 

magánszemélyek között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek 

jogellenes cselekedeteit. 

 

 

  

http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/2194834/
http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/nem_megoldott_a_vagyonorok_azonosithatosaga/2194834/
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2010. december 20. 

 

Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Google MTI 
Szerző: -- 

Cím:  

És a biztonsági őröktől ki véd meg? – az ombudsman a sértettek jogorvoslati lehetőségéről és a 
szakmai ellenőrzésről 
Link: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jbjz5cnLe1cnY_jiBEO2_BkvdUkA?docId=20

101219:MTI:B0039 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat. Szabó Máté ombudsman vizsgálati 

jelentésében a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi 

méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is rámutat. A különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök eljárását sérelmező panaszok konkrét ügyeinek kivizsgálására az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosának nincs hatásköre, de mivel több alapvető joggal 

összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot. A vagyonőr 

jogellenes intézkedésével szembeni jogorvoslat lehetőségével és az azzal kapcsolatos visszásságokkal 

a biztos korábbi jelentésében is foglalkozott. A polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. 

Az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, aminek 

következménye a vagyonőri tevékenység folytatásának tilalma. A jogellenes személy- és vagyonőri 

intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban – különösen a rendőri intézkedés 

elleni panasszal összemérve – nem tekinthetőek tényleges, valódi garanciáknak. A rendőrök esetében 

személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét. A 

vagyonőrök azonosíthatósága nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. További probléma 

a szakmai ellenőrzés hiánya. A törvény értelmében a rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök 

hatósági ellenőrzését. A rendőrség azonban csak tevékenység folytatásához szükséges formai 

feltételek meglétét vizsgálhatja azt azonban nem, hogy a vagyonőr tevékenysége során sértette-e 

személyiségi jogokat. Ez a szakmai kamara feladatai közé sem tartozik, a kamara az etikai eljárás 

lefolytatásán túl elkészíti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység szakmai irányelvet, valamint 

szakmai ajánlásokat készít a szolgáltatások szakmai feltételeinek teljesítésére. Az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- és vagyonőrök 

szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára 

pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkozva 

rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam hatóságainak tevékenységére 

vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánszemélyek között megakadályozza illetve 

felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek ilyen cselekedeteit. Az ombudsman az ügyben a 

belügyminiszterhez fordult. Kiadó: Országgyűlési Biztos 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jbjz5cnLe1cnY_jiBEO2_BkvdUkA?docId=20101219:MTI:B0039
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5jbjz5cnLe1cnY_jiBEO2_BkvdUkA?docId=20101219:MTI:B0039
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Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Detektorplusz Online 
Szerző: Országgyűlési Biztos Hivatala 

Cím:  

És a biztonsági őröktől ki véd meg? – az ombudsman a sértettek jogorvoslati lehetőségéről és a 
szakmai ellenőrzésről 
Link: http://www.detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=5848 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat. Szabó Máté ombudsman vizsgálati 

jelentésében a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az emberi 

méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is rámutat. A különböző áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök eljárását sérelmező panaszok konkrét ügyeinek kivizsgálására az 

állampolgári jogok országgyűlési   biztosának nincs hatásköre, de mivel több alapvető joggal 

összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot. A vagyonőr 

jogellenes intézkedésével szembeni jogorvoslat lehetőségével és az azzal kapcsolatos visszásságokkal 

a biztos korábbi jelentésében is foglalkozott. A polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést 

tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján a 

szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. 

Az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, aminek 

következménye a vagyonőri tevékenység folytatásának tilalma. A jogellenes személy- és vagyonőri 

intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban – különösen a rendőri intézkedés 

elleni panasszal összemérve – nem tekinthetőek tényleges, valódi garanciáknak. A rendőrök esetében 

személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét. A 

vagyonőrök azonosíthatósága nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. További probléma 

a szakmai ellenőrzés hiánya. A törvény értelmében a rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök 

hatósági ellenőrzését. A rendőrség azonban csak tevékenység folytatásához szükséges formai 

feltételek meglétét vizsgálhatja azt azonban nem, hogy a vagyonőr tevékenysége során sértette-e 

személyiségi jogokat. Ez a szakmai kamara feladatai közé sem tartozik, a kamara az etikai eljárás 

lefolytatásán túl elkészíti a személy- és vagyonvédelmi tevékenység szakmai irányelvet, valamint 

szakmai ajánlásokat készít a szolgáltatások szakmai feltételeinek teljesítésére. Az állampolgári jogok 

országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- és vagyonőrök 

szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára 

pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkozva 

rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az állam hatóságainak tevékenységére 

vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánszemélyek között megakadályozza illetve 

felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek ilyen cselekedeteit.      Az ombudsman az ügyben a 

belügyminiszterhez fordult. 
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Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

HRportál Onine 
Szerző: Népszabadság 

Cím:  

"Ellenőrizetlenül" dolgoznak a vagyonőrök 
Link: http://www.hrportal.hu/c/ellenorizetlenul-dolgoznak-a-vagyonorok-20101220.html 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa a Népszabadság értesülései szerint. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

További probléma a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiánya. A törvény értelmében a rendőrség 

látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a tevékenység 

folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy a vagyonőr 

tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara feladatai 

közé sem tartozik - tette hozzá. 

 

 

 

Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Jogifórum 
Szerző:-- 

Cím:  

És a biztonsági őröktől ki véd meg? – az ombudsman a sértettek jogorvoslati lehetőségéről és a 
szakmai ellenőrzésről 
Link: http://www.jogiforum.hu/hirek/24369#axzz18wtoeVEY 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat. Szabó Máté ombudsman vizsgálati 

jelentésében a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az 

emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is rámutat. 

A különböző áruházakban tevékenykedő vagyonőrök eljárását sérelmező panaszok konkrét ügyeinek 

kivizsgálására az állampolgári jogok országgyűlési biztosának nincs hatásköre, de mivel több alapvető 

joggal összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot.  

A vagyonőr jogellenes intézkedésével szembeni jogorvoslat lehetőségével és az azzal kapcsolatos 

visszásságokkal a biztos korábbi jelentésében is foglalkozott. A polgárok bírósághoz fordulhatnak, 

feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr 

jogellenes módon intézkedett velük szemben.  

http://www.hrportal.hu/c/ellenorizetlenul-dolgoznak-a-vagyonorok-20101220.html
http://www.jogiforum.hu/hirek/24369%23axzz18wtoeVEY
http://www.jogiforum.hu/interju/53
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A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján a szakmai kamarához fordulhat az, aki a 

személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal. Az etikai eljárás következménye 

pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, aminek következménye a vagyonőri 

tevékenység folytatásának tilalma. A 

jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban – 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve – nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak. A rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges 

felelősségre vonás lehetőségét. A vagyonőrök azonosíthatósága nem megoldott, ami nehezíti a 

jogorvoslati eljárást. További probléma a szakmai ellenőrzés hiánya. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség azonban csak 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja azt azonban nem, 

hogy a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ez a szakmai kamara feladatai 

közé sem tartozik, a kamara az etikai eljárás lefolytatásán túl elkészíti a személy- és vagyonvédelmi 

tevékenység szakmai irányelvet, valamint szakmai ajánlásokat készít a szolgáltatások szakmai 

feltételeinek teljesítésére.  

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel 

okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szerv kapjon felhatalmazást. A biztos az Emberi 

Jogok Európai Bíróságára hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód tilalma nem csak az 

állam hatóságainak tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a magánszemélyek 

között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek ilyen cselekedeteit. 

Az ombudsman az ügyben a belügyminiszterhez fordult.  

 

 

 

Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

HVG Online 
Szerző: MTI 

Cím:  

Átverés-veszély: nehéz azonosítani a vagyonőröket 
Link: 

http://hvg.hu/itthon/20101220_vagyonor_azonositas_ombudsman#utm_source=hirkereso&utm_m

edium=listing&utm_campaign=hirkereso_2010_12_20 

 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetlegesen elkövetett jogellenes 

intézkedések miatti eljárást - állapította meg Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési 

biztosa. Az ombudsman problémásnak tartja azt is, hogy nincs a személy - és vagyonőröknek 

megfelelő szakmai ellenőrzése. 

Szabó Máté hivatalból indított vizsgálata végén arra következtetésre jutott, szükséges megszervezni a 

személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott 

http://hvg.hu/itthon/20101220_vagyonor_azonositas_ombudsman%23utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2010_12_20
http://hvg.hu/itthon/20101220_vagyonor_azonositas_ombudsman%23utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2010_12_20
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sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást kapnia. Az ombudsman az 

ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

Az Országgyűlési Biztos Hivatala vasárnap közleményt adott ki Szabó Máté vizsgálatáról. Ebben 

emlékeztetnek rá, hogy a polgárok bírósághoz fordulhatnak, feljelentést tehetnek, vagy polgári peres 

eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr jogellenes módon intézkedett velük szemben. 

A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény alapján pedig a szakmai kamarához fordulhat az, aki 

a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget tapasztal; az etikai eljárás következménye 

pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet. 

"A jogellenes személy- és vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - 

különösen a rendőri intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi 

garanciáknak" - állapította meg a biztos. Szabó Máté szerint a rendőrök esetében személyes 

azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás lehetőségét, a vagyonőrök 

azonosíthatósága azonban nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást.  

További problémának nevezte a vagyonőrök szakmai ellenőrzésének hiányát. A törvény értelmében a 

rendőrség látja el a személy- és vagyonőrök hatósági ellenőrzését, a rendőrség azonban csak a 

tevékenység folytatásához szükséges formai feltételek meglétét vizsgálhatja, azt azonban nem, hogy 

a vagyonőr tevékenysége során sértette-e személyiségi jogokat. Ennek vizsgálata a szakmai kamara 

feladatai közé sem tartozik - tette hozzá. A biztos rámutatott arra is: az állam kötelessége, hogy a 

magánszemélyek között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek 

jogellenes cselekedeteit. 

 

 

Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Tranzitonline.eu 
Szerző: -- 

Cím:  

És a biztonsági őröktől ki véd meg? 
Link: http://tranzitonline.eu/2/hirek/hirek/2010-12-20/es-a-biztonsagi-oroktol-ki-ved-meg 

 

Azonosíthatatlan vagyonőrök, bizonytalan jogorvoslat. Szabó Máté ombudsman vizsgálati 

jelentésében a szakmai ellenőrzést hiányolja, de a megalázó bánásmód tilalmával, valamint az 

emberi méltósághoz való joggal kapcsolatos visszásságokra is rámutat. 

A különböző áruházakban tevékenykedő vagyonőrök eljárását sérelmező panaszok konkrét ügyeinek 

kivizsgálására az állampolgári jogok országgyűlési biztosának nincs hatásköre, de mivel több alapvető 

joggal összefüggő visszásság veszélye is felmerült, Szabó Máté hivatalból indított vizsgálatot. 

A vagyonőr jogellenes intézkedésével szembeni jogorvoslat lehetőségével és az azzal kapcsolatos 

visszásságokkal a biztos korábbi jelentésében is foglalkozott. A polgárok bírósághoz fordulhatnak, 

feljelentést tehetnek, vagy polgári peres eljárást indíthatnak, ha megítélésük szerint a vagyonőr 

jogellenes módon intézkedett velük szemben. A vagyonőrök tevékenységét szabályozó törvény 

alapján a szakmai kamarához fordulhat az, aki a személyiségi jogait érzi sértve, vagy etikai vétséget 

tapasztal. Az etikai eljárás következménye pénzbírság, vagy akár a kamarából való kizárás is lehet, 

http://tranzitonline.eu/2/hirek/hirek/2010-12-20/es-a-biztonsagi-oroktol-ki-ved-meg
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aminek következménye a vagyonőri tevékenység folytatásának tilalma. A jogellenes személy- és 

vagyonőri intézkedésekkel szemben alkalmazható jogorvoslatok azonban - különösen a rendőri 

intézkedés elleni panasszal összemérve - nem tekinthetőek tényleges, valódi garanciáknak. 

A rendőrök esetében személyes azonosíthatóságuk adja meg a későbbi esetleges felelősségre vonás 

lehetőségét. A vagyonőrök azonosíthatósága nem megoldott, ami nehezíti a jogorvoslati eljárást. 

További probléma a szakmai ellenőrzés hiánya. A törvény értelmében a rendőrség látja el a személy- 

és vagyonőrök hatósági ellenőrzését. A rendőrség azonban csak tevékenység folytatásához szükséges 

formai feltételek meglétét vizsgálhatja azt azonban nem, hogy a vagyonőr tevékenysége során 

sértette-e személyiségi jogokat. 

Ez a szakmai kamara feladatai közé sem tartozik, a kamara az etikai eljárás lefolytatásán túl elkészíti 

a személy- és vagyonvédelmi tevékenység szakmai irányelvet, valamint szakmai ajánlásokat készít a 

szolgáltatások szakmai feltételeinek teljesítésére. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért 

szükségesnek tartja, hogy megszervezzék a személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének 

ellenőrzését, a jogellenes intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szerv kapjon 

felhatalmazást. 

A biztos az Emberi Jogok Európai Bíróságára hivatkozva rámutatott arra, hogy a megalázó bánásmód 

tilalma nem csak az állam hatóságainak tevékenységére vonatkozik. Az állam kötelessége az is, hogy a 

magánszemélyek között megakadályozza illetve felelősségre vonhatóvá tegye a magánszemélyek 

ilyen cselekedeteit. 

Az ombudsman az ügyben a belügyminiszterhez fordult. 

 

 

Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Napi Gazdaság Online 
Szerző: Kiss Melinda Katalin 

Cím:  

Jövőre tisztulhat a vagyonvédelmi ágazat 
Link: http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=468577 

 

Az elmúlt fél évben jelentős javulást tapasztaltak a magánbiztonsági vállalkozások az állami 

megrendelők vállalási árakkal kapcsolatos hozzáállásában – mondta a Napi Gazdaság érdeklődésére 

Németh Ferenc, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara újraválasztott 

elnöke, aki a közelmúltban vehette át a VOSZ Év vállalkozója díját is. Szavai szerint az utóbbi 

hónapokban több állami intézmény, többek között az adóhatóság, a vámhivatal, minisztériumok és a 

rendvédelem is érdeklődött a kamaránál a reális vállalási árral kapcsolatban. Ez mindenképp pozitív 

változás, mivel ha valóban figyelembe veszi az állami megrendelői kör a kamara által javasolt 

számítási képletet – amely a minimálbér és a garantált szakmai bérminimum összegéhez kötött – az 

egyes közbeszerzéseknél, akkor előbb-utóbb a versenyszféra megrendelői is követik majd a példát, 

ha megakarják tartani a legjobb embereiket. Németh szerint így kiküszöbölhető lenne, hogy az utóbbi 

években eldurvult árharc miatt óriásira duzzadt feketefoglalkoztatás tovább növekedjen az évente 

több mint 120 ezer embert foglalkoztató ágazatban.  

http://www.napi.hu/default.asp?cCenter=article.asp&nID=468577
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Kiküszöbölhető lenne, hogy az utóbbi években eldurvult árharc miatt óriásira duzzadt 

feketefoglalkoztatás tovább növekedjen az évente több mint 120 ezer embert foglalkoztató 

ágazatban. 

Emellett a cégbedöntéssel foglalkozók kiszűrésében még lehet szerepe a kamarának is, főleg akkor, 

ha sikeres lesz a következő féléves együttműködése az igazságügyi tárcával, amely felülvizsgálná a 

cégalapítással, működtetéssel kapcsolatos jogszabályokat is. Korábban, a vagyonvédelmi kamaráról 

szóló törvény 2005-ös módosítása előtt ugyanis a köztestületnek megvolt a joga hozzá, hogy etikai 

eljárás keretében fellépjen a jogsértő vállalkozások ellen, és ha megállapították a szabálytalanságot, 

akár törölhette is a vállalkozást a nyilvántartásából, tagságából. Ez pedig automatikusan maga után 

vonta a szabályszegő cég tevékenységének megszüntetését is. A kifizetetlen számlákat, dolgozókat 

maguk után hagyó cégfantomizálások is azóta szaporodtak meg az ágazatban, amióta ez a passzus 

kikerült a törvényből – mondta Németh Ferenc. A kamara azért lobbizik, hogy a hatóságok 

segítségével megoldást találjanak a cégfantomizálók ellen. 

Várhatóan a parlament tavaszi ülésszakában fogadhatják el a képviselők a vagyonvédelemről szóló 

törvény módosítását. A jogszabályt már beterjesztették általános vitára, de még számos módosító 

indítvány várható – mondta Németh Ferenc. Elsősorban azért készült a módosítás, hogy a kormány 

megelőzze, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indítson a kötelező kamarai tagságról 

szóló előírások miatt. Ezt ugyanis az áruk szabad áramlásával, a szolgáltatásnyújtás szabadságával 

kapcsolatos előírások alapján támadták meg főleg külföldi tulajdonú magánbiztonsági vállalkozások 

kezdeményezésére. A módosításban rendeznék ezt a kérdést is, de a szakma emellett több, régóta 

megoldásra váró problémára is szeretne megoldást találni. Jó lenne feloldani azt az ellentmondást, 

hogy a magánbiztonsági cégek is kötelesek rehabilitációs hozzájárulást fizetni, ugyanakkor a 

vagyonvédelemről szóló törvény szerint csak százszázalékos munkaképességű dolgozókat 

alkalmazhatnak – említ egy példát Németh Ferenc a megoldásra váró feladatok közül. 

 

 

Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Napi Gazdaság 
Szerző: Kiss Melinda Katalin 

Cím:  

Jövőre tisztulhat a vagyonvédelmi ágazat 
 

Az elmúlt fél évben jelentős javulást tapasztaltak a magánbiztonsági vállalkozások az állami 

megrendelők vállalási árakkal kapcsolatos hozzáállásában – mondta a Napi Gazdaság érdeklődésére 

Németh Ferenc, a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara újraválasztott 

elnöke, aki a közelmúltban vehette át a VOSZ Év vállalkozója díját is. Szavai szerint az utóbbi 

hónapokban több állami intézmény, többek között az adóhatóság, a vámhivatal, minisztériumok és a 

rendvédelem is érdeklődött a kamaránál a reális vállalási árral kapcsolatban. Ez mindenképp pozitív 

változás, mivel ha valóban figyelembe veszi az állami megrendelői kör a kamara által javasolt 

számítási képletet – amely a minimálbér és a garantált szakmai bérminimum összegéhez kötött – az 

egyes közbeszerzéseknél, akkor előbb-utóbb a versenyszféra megrendelői is követik majd a példát, 
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ha megakarják tartani a legjobb embereiket. Németh szerint így kiküszöbölhető lenne, hogy az utóbbi 

években eldurvult árharc miatt óriásira duzzadt feketefoglalkoztatás tovább növekedjen az évente 

több mint 120 ezer embert foglalkoztató ágazatban.  

Kiküszöbölhető lenne, hogy az utóbbi években eldurvult árharc miatt óriásira duzzadt 

feketefoglalkoztatás tovább növekedjen az évente több mint 120 ezer embert foglalkoztató 

ágazatban. 

Emellett a cégbedöntéssel foglalkozók kiszűrésében még lehet szerepe a kamarának is, főleg akkor, 

ha sikeres lesz a következő féléves együttműködése az igazságügyi tárcával, amely felülvizsgálná a 

cégalapítással, működtetéssel kapcsolatos jogszabályokat is. Korábban, a vagyonvédelmi kamaráról 

szóló törvény 2005-ös módosítása előtt ugyanis a köztestületnek megvolt a joga hozzá, hogy etikai 

eljárás keretében fellépjen a jogsértő vállalkozások ellen, és ha megállapították a szabálytalanságot, 

akár törölhette is a vállalkozást a nyilvántartásából, tagságából. Ez pedig automatikusan maga után 

vonta a szabályszegő cég tevékenységének megszüntetését is. A kifizetetlen számlákat, dolgozókat 

maguk után hagyó cégfantomizálások is azóta szaporodtak meg az ágazatban, amióta ez a passzus 

kikerült a törvényből – mondta Németh Ferenc. A kamara azért lobbizik, hogy a hatóságok 

segítségével megoldást találjanak a cégfantomizálók ellen. 

Várhatóan a parlament tavaszi ülésszakában fogadhatják el a képviselők a vagyonvédelemről szóló 

törvény módosítását. A jogszabályt már beterjesztették általános vitára, de még számos módosító 

indítvány várható – mondta Németh Ferenc. Elsősorban azért készült a módosítás, hogy a kormány 

megelőzze, hogy az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indítson a kötelező kamarai tagságról 

szóló előírások miatt. Ezt ugyanis az áruk szabad áramlásával, a szolgáltatásnyújtás szabadságával 

kapcsolatos előírások alapján támadták meg főleg külföldi tulajdonú magánbiztonsági vállalkozások 

kezdeményezésére. A módosításban rendeznék ezt a kérdést is, de a szakma emellett több, régóta 

megoldásra váró problémára is szeretne megoldást találni. Jó lenne feloldani azt az ellentmondást, 

hogy a magánbiztonsági cégek is kötelesek rehabilitációs hozzájárulást fizetni, ugyanakkor a 

vagyonvédelemről szóló törvény szerint csak százszázalékos munkaképességű dolgozókat 

alkalmazhatnak – említ egy példát Németh Ferenc a megoldásra váró feladatok közül. 
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Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Magyar Nemzet 
Szerző: (V. A.) 

Cím:  

Ellenőrizetlen vagyonőrök 
 

Nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, ami nehezíti az esetleges jogellenes intézkedéseik 

miatti eljárást – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az áruházakban 

tevékenykedő vagyonőrök eljárását vizsgálva. Szabó Máté a belügyminiszterhez fordult, mert szerinte 

meg kell szervezni a személy- és vagyonőrök szakmai tevékenységének ellenőrzését, a sérelmek 

vizsgálatát pedig független szervezetre bízná. A személy és vagyonőrök hatósági ellenőrzését a 

rendőrség látja el, de csak a formai feltételek meglétét vizsgálják. A hivatal emlékeztetett arra, 

bírósághoz, a szakmai kamarához fordulhat, feljelentést tehet az, aki szerint a vagyonőr jogellenes 

módon intézkedett.  
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Dátum: 2010. december 20. 

Médium: 

Bautrend - Biztonság melléklet 
Szerző: Timaffy Lilla 

Cím:  

Vagyonvédelmi kamara 
 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1998-ban alakult. Feladata, hogy 

szervezze, irányítsa az ezeken a területen dolgozómunkáját, akik számára kötelező a tagság. A 

szervezet munkájáról és a vagyonvédelem helyzetéről Német Ferenc elnökkel beszélgettünk. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról (SzVMSzK) szóló 1998. évi IV. 

törvény biztosította a jogi kereteket a kamara megalakulásához. Tagjai a vagyonőrök testőrök, 

magánnyomozók, biztonságtechnikai tervezők és szerelők egyénileg, illetve az ezen a területen 

dolgozó egyéni és társas vállalkozások. A kamarának ma több mint 105 ezer aktív tagja van. A 

mindennapi munka során hamar kiderültek a törvény hiányosságai, a jogalkotók a 2005. évi CXXXIII. 

törvényben kívánták újraszabályozni a területet, azonban ez sem bizonyult ellentmondásmentesnek. 

Nagy gondot jelent a feketemunka és a hosszú alvállalkozói lánc, így Német Ferenc, a kamara elnöke 

legfontosabb céljaiként említette a tisztességtelen cégek kiszorítását a piacról és, hogy elérjék a 

jogszabályi környezet megváltoztatását. 

Képzés 

A vagyonőrök képzését – eltérő színvonalú – vállalkozások végzik. Tendencia volt, hogy a munkaügyi 

központok szerződtek az oktató cégekkel, és ajánlották a munkanélkülieknek a vagyonőri 

tanfolyamokat, akik azután nagy számban végezték el azokat. A gyakran alacsony színvonalú 

gyorstalpalókon végzett vagyonőrök nehezen kaptak állást. Inkább feketén, szürkén foglalkoztatták 

őket, nagyon alacsony órabérért – tette hozzá az elnök. A vállalkozások szinte rákényszerültek erre, 
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mert az árversenyben olyan áron voltak kénytelenek dolgozni, amelyen lehetetlen volt a közterheket 

maradéktalanul befizetni. Ha gyakran állami cégek is ilyen nyomott áron foglalkoztatnak biztonsági 

vállalkozásokat, akkor mit várjunk a magánvállalkozásoktól? 

Szabályozás 

Az utóbbi években a jogalkotók nem egyeztettek a szakmával, most viszont sokat várunk az új 

kormányzattól – folytatta Német Ferenc –, mivel a belügyminiszternek is van tapasztalata a 

magánbiztonság terén, arra számítunk, hogy megváltozik az eddigi gyakorlat. Javasolják, a lakosságot 

áfa csökkentéssel, adókedvezménnyel ösztönözzék arra, hogy befektessen a biztonságba. A térfigyelő 

kamerákat megfelelő szintű biztonságot nyújtó központokba kellene bekötni. Nagyobb hangsúlyt 

szükséges fektetni az információbiztonságra, ugyanis egyre nagyobb teret hódít a fehérgalléros 

bűnözés. A szakma egyre erősödő igénye, hogy a vagyonvédelemben dolgozók jogvédelme is 

erősödjön az ezzel járó kötelezettségekkel és jogokkal együtt. 

Szerelés 

A jogszabály szerint biztonságtechnikai rendszereket csak képzett, és a rendőrségen valamint a 

kamarában regisztráltak szerelhetnek. A gyakorlat azonban mást mutat, sok – ezen a téren képzetlen 

– villanyszerelő telepít riasztókat. Ezek a rendszerek gyakran csak hamis biztonságérzetet keltenek, 

csipognak, villognak, de igazi védelmet nem nyújtanak, a kárt nem állja senki – fejtette ki Német 

Ferenc. Fontos lenne a betörésjelző rendszerek és a távfelügyelet esetében az átfogó szabályozás és 

ellenőrzés legalább a nagyobb épületeknél – mint ahogy a tűzvédelem területén ez már jól működik. 

A munkát a szabványoknak megfelelően kellene elvégezni és ezzel párhuzamosan polgárjogi 

felelősséget is kell vállalni az esetleges károkért. 

Piacvédelem 

Az Európai Unión határain átívelő biztonsági szolgáltatást szabályozni kellene. Az Unióban alapvető 

jog a szabad vállalkozás, így a külföldi cégek jöhetnek dolgozni hazánkba, de például azt senki sem 

ellenőrzi, hogy van-e nekik köztartozásuk más országokban. A magánnyomozás tekintetében jelentős 

változást hozott a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló 2009. évi LXXVI. törvény. A jogszabály hatálya kiterjed erre a tevékenységre, amíg a személy- és 

vagyonvédelemre nem. Az még a jövő kérdése, hogy ez a szabályozás mennyiben fogja a magyar 

piacot befolyásolni. A kamara a jogszabály elfogadása előtt kifejtette, hogy indokolt lenne a 

magánnyomozók tekintetében is a személy- és vagyonvédelemre vonatkozó „védelmet” kiterjeszteni, 

de akkor a kormány indokainkat nem vette figyelembe – fejezte be az elnök. 

CHAMBER OF PROPERTY PROTECTION 

The Chamber of Bodyguards, Property Protection and Private Detectives was established in 1998. 

The function of this organisation is to organise and control its members’ activities. The membership 

is compulsory for anyone working in this field. We have asked to Ferenc Német, the President of the 

organisation to tell us about their activities and give us an insight into the present situation in the fi 

eld of property protection. 
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Dátum: 2010. december 20. 

Médium:  

Bautrend- Biztonság melléklet 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztonságos lépésekkel 
 

A Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete (MBVE) főként a magyarországi pénzügyi és ipari 

tevékenységű multinacionális társaságok biztonsági vezetőinek együttműködését hangolja össze. 

Az egyesület elnökével, Fialka Györggyel beszélgettünk, akinek szavai összecsengnek az SzVMSzK 

elnökének mondandójával. 

Húsz évvel ezelőtt vált ketté a magán- és a közbiztonság, de a biztonsági őröket a társadalom még 

nem a megfelelő helyén, hanem sokszor a segédmunkásokkal egy szinten kezeli – mondja Fialka 

György. – Ma a biztonsági őrnek szolgálat ellátása közben ugyanannyi joga van, mint a 

magánembereknek, ahhoz, hogy hatékonyabban tudjon dolgozni, közszolgálati szerepet kellene 

kapnia, azaz szükséges lenne közfeladatot ellátó személynek minősíteni. Ezzel párhuzamosan a 

képzésnek is nagyobb súlya kell legyen, hogy a frissen képzett őr éljen, de ne visszaéljen a kapott 

lehetőséggel. A biztonsági vezető tulajdonképpen kockázatkezelő menedzsernek felel meg – fejti ki 

az elnök. Legfontosabb feladata a kockázatelemzési alapokon nyugvó megelőzés, a támadási 

lehetőségek csökkentése. A vagyonőrnek pedig sokszor bonyolult helyzetben kell eligazodnia, 

döntenie és megfelelően alkalmaznia a törvényeket. A biztonsági őr többféle eszközt használhat – 

gumibotot, gázspray-t, végső esetben fegyvert. Ez utóbbi azonban nagy kockázatot jelenthet: 

ártatlanok sérülhetnek meg vagy a támadó elveheti tőle a fegyvert. De mert a cél a cselekmény 

korlátozása, ezért erre elég lenne például a tasser nevű eszköz. (A tasser elektromos töltést továbbító 

tüskét lő ki, tehetetlenné teszi a támadót, de nem okoz komoly sérülést.)  

Képzés  

A képzés fontosságáról szólva Fialka György elmondta, szükség lenne egy önálló magánbiztonsági 

főiskolára. Jelenleg több helyen is folyik képzés: a Rendőrtiszti Főiskolán, az Óbudai Egyetemen és a 

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Úgy véli, ehelyett szabályozott, ellenőrzött és egységes 

képzés kellene. Kiemelte az utánképzés fontosságát, amelyet a mérnöki kamarákban is alkalmazott 

kreditpontos rendszerhez hasonlóan lenne érdemes bevezetni. 

Építőipar 

Mint minden ágazatnak, az építőiparnak is megvannak a sajátos biztonsági szabályai – mondta el 

véleményét az elnök. A biztonsági vezető feladata a biztonságos környezet kialakítása, a tűzvédelem 

ellenőrzése, de éppúgy a munkavédelmi szabályok betartatása, a munkavédelmi eszközök 

használatának ellenőrzése is. Építkezéseken első lépésként meghatározzák, mi módon lehet 

megvédeni a területet és az értékeket. Nagyon fontos a lopás megelőzése. Nagy értékű gépekkel, 

szerszámokkal dolgoznak, a telephelyek nehezen védhetők, mert általában nem zárhatók. Figyelmet 

kell fordítani a beléptetés szabályozására, a személyek, eszközök, gépek építőanyagok biztonságos 

be- és kiléptetésére is. Az összetett feladatokból adódna a legfontosabb, hogy megtalálják a védelmi 

feladatok ellátásra alkalmas legmegfelelőbb embert. A következő lépés az építési terület zárhatóvá 

tétele, ennek megoldására a kültéri védelem helyes kiépítésére van szükség, nagy területek esetében 
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elektromos kerítésvédelmet érdemes használni, de a kutyákat is hasznos alkalmazni. Jelentős értékek 

esetén, főleg magas épületekben a video rendszer kiépítése is segíti a vagyonvédelmet. A biztonsági 

vezető feladatai közé tartozik – már az építkezés megkezdése előtt – a biztonságos tárolási helyek 

kialakítása, a beléptetés megszervezése. Végül pedig a tűzvédelem kiépítése, amire már többféle 

mobil modulrendszer is létezik. Összességében megállapítható hogy a biztonság teljes mértékben 

átszövi életünk minden fontos területét a termeléstől a szórakozásig. A magánbiztonság, mint a 

rendészeti tevékenység civil ágazata biztonságérzetünk kialakulásának lényeges eleme, ezért e 

tevékenységet végző személyeknek közszolgálati szerepet kell osztani, és olyan képzési rendszert 

szükséges kialakítani, amely e tevékenységre teljes mértékben alkalmassá teszi őket. 

SAFE STEPS 

The main activity of the Association of Hungarian Safety Managers (MBVE) is to create cooperation 

between safety managers working for Hungarian multinational companies operating in the areas of fi 

nance and industry. We have talked to György Fiala, the President of the association who was of the 

same opinion as the President of the Chamber. 

MAGYARORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE 

Az MBVE tagjai cégeiknél egységesen magas szintű biztonsági rendszereket alkalmaznak, és azonos 

követelményrendszer alkalmazásával azonos minőségi szabványok figyelembevételével szerződtetik 

biztonsági vállalkozóikat. Az egyesület szoros kapcsolatot tart fenn a szaktárcákkal, véleményezi, és 

ajánlásokkal segíti a jogalkotási és jogalkalmazási munkát. Emellett folyamatosan együttműködik 

szakmai szervezetekkel, köztestületekkel és oktatási intézményekkel is. Az egyesület közhasznú 

társadalmi szervezet, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 
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Dátum: 2010. december 21. 

Médium:  

Nyugatmagyar Online 
Szerző: MTI 

Cím:  

Fradi, MTI, sztrájktörvény 
Link: http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/fradi_mti_sztrajktorveny/2195210/ 

 

Az MSZP és a Jobbik is bírálta a kormányoldalt kedden a parlamentben a sztrájktörvény 

módosításáról szóló javaslat tárgyalásának módja miatt. 

1. rész 

A Ferencvárosi Torna Clubról, a kormány szociális érzéketlenségéről, a médiaörvényről és a nők 

kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről beszéltek kedd reggel napirend előtt felszólalt 

képviselők. A parlamenti munka mintegy négy órával az után kezdődött meg, hogy az előző ülésnap 

véget ért. 

Jobbik: méltó működési körülményeket az FTC-nek! 

A Jobbik fontosnak tartja, hogy az ország legnépszerűbb és legeredményesebb futballklubja az őt 

megillető, méltó feltételek mellett létezzen, ezért a jövőben több olyan javaslata is lesz, amelyek 

többek között a megnyugtató tulajdonviszonyokat szolgálják - mondta Szilágyi György. 

A jobbikos honatya szerint zavarosak az FTC tulajdonviszonyai, a Ferencvárosi Torna Club a szocialista 

kormányok ideje alatt méltatlan és megalázó helyzetbe került: a szocialisták az egyesület 

"zászlóshajóját", a labdarúgást megpróbálták tönkretenni, mert a klub szurkolói hagyományosan 

kommunistaellenesek, valamint MSZP-s politikusok és az MSZP-hez közel álló vállalkozók szemet 

vetettek az értékes területen fekvő stadionra. 

LMP: szociálisan érzéketlen a kormány 

Ez a szociális érzéketlenség kormánya - jellemezte a Fidesz vezette kabinetet Vágó Gábor LMP-s 

honatya. 

"Mi marad a legszegényebbek kosarában?" címmel elmondott felszólalásában arról beszélt, hogy 

tovább nyílik a jövedelmi olló, és a növekvő egyenlőtlenségeket, az alsó társadalmi rétegek 

leszakadását már mellébeszéléssel sem lehet takargatni. 

Az élelmiszerárak inflációja felgyorsult a statisztikai hivatal adatai szerint, az érintett szektorok 

áthárítják a válságadót a fogyasztókra, az adótörvények a legalacsonyabb jövedelműeket sújtják - 

mondta, szavait azzal zárva: az LMP forró tavaszt jósol és boldog karácsonyt kíván. 

Czomba Sándor államtitkár kiállt amellett, hogy a kormány gazdaságpolitikája jó irány, a 

munkahelyteremtést és a családok támogatását tekinti fő törekvésének. Mint mondta, nehéz 

örökséget vett át a kormány tavasszal, ami komoly lépéseket igényelt, de úgy döntöttek, nem a 

szegény embereket fogják "sanyargatni", hanem próbálnak olyan mozgásteret biztosítani, amelyben 

a válság hatásaitól kevésbé sújtott szektorok segíteni tudnak. Hangsúlyozta, az új adórendszer 

arányos és egykulcsos, aki ötször annyit keres, ötször annyit is adózik. 

MSZP: a médiatörvény példátlan hatalmi befolyást ad a Fidesznek 

http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/fradi_mti_sztrajktorveny/2195210/
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A szocialista Mandur László úgy értékelte, hogy a frissen elfogadott médiatörvény, amely heves 

tiltakozást váltott ki szakmai és nemzetközi jogvédő körökben is, példátlan módon ad hatalmi 

befolyást és felügyeletet a médiahatóságon és intézményein keresztül a kormánynak, illetve kilenc 

éven át a Fidesznek. Egy párt befolyása alá helyezték a közmédiumokat - jelentette ki az ellenzéki 

képviselő. 

Utalt arra, hogy az első médiatörvény megszületésénél a 72 százalékos többséggel bíró kormány 

odafigyelt arra, hogy az ellenzéknek is ellenőrzési jogot adjon, hogy ne lehessen "önkényeskedni" a 

média fölött. Szerinte jelenleg "a közhatalom kiszervezése" folyik. Boldog karácsonyt és sikerekben 

gazdag Magyarországot! - fejezte be felszólalását Mandur László. 

Nyitrai Zsolt államtitkár reagálásában azt mondta, hogy riogatnak a szocialisták, azzal vádolják a 

Fideszt, amit ők követtek el. Hogy miként működött a pártállami média, megkérdezheti a szocialista 

padsorokban ülő, korábban cenzorként működő társaitól - fordult Mandur Lászlóhoz. 

"A sajtószabadság kérdésében önöktől nem áll módunkban jó tanácsokat elfogadni" - folytatta, 

kijelentve: a médiatörvény nem tesz szájkosarat az újságírók szájára, mindössze megteremti a 

lehetőségét annak, hogy a jogszerűtlen médiatartalmat szankcionálni lehessen; átlátható 

szabályozást teremt, a jogbiztonságot szolgálja. A korábbi pazarló, átláthatatlan, pártérdekeknek 

kitett, a szocialisták által pénzkifizető helyként használt médiarendszert átalakítjuk, átlátható, 

racionális, takarékos közmédiarendszert teremtünk meg - szögezte le Nyitrai Zsolt. 

Fidesz: sokan járnak jól a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségével 

A fideszes Selmeczi Gabriella azt a hétfőn elfogadott törvényt méltatta, amelynek értelmében 40 év 

munkaviszony után teljes jogú öregségi nyugdíjba mehetnek a nők. Kiemelte, hogy a 

gyermekneveléssel eltöltött időnél az ötödik gyermek után - a 8 évhez - gyermekenként egy évet 

lehet pluszban elszámolni, így akár 15 év is elszámolható. Nagyon sokan járnak jól ezzel, a törvény 

elismeri a nőknek az élet minden területén való helytállását - értékelte, megjegyezve: 2011-ben 24 

ezer nő élhet ezzel a kedvezménnyel. 

2. rész 

Kedden megkezdődött a parlamentben az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat vitája. A 

kormánypártok elfogadásra javasolták a tervezetet, amit az ellenzéki pártok csak módosításokkal 

támogatnak. 

Kontrát: javulni fog a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát 

Kontrát Károly belügyi államtitkár a törvényjavaslat expozéjában azt mondta: az Európai Rendőrségi 

Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló határozat átültetése javítani fogja a szervezett bűnözés, és a 

terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát, segíti a közrend és közbiztonság megerősítését. 

Közölte, a javaslat markánsan elkülöníti egymástól a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a 

vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre, valamint a magánnyomozói 

tevékenységre vonatkozó szabályozást; magánnyomozói tevékenységet csak a személy, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara tagjai végezhetnek, a javaslat megszünteti a 

magánbiztonsági iparágban jelenleg jellemző alvállalkozói láncokat. 

A pirotechnikai tevékenység továbbra is szoros hatósági kontroll alatt, engedélyhez kötött 

tevékenységként lesz végezhető - mondta. 
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Az MSZP módosításokat kér 

Harangozó Tamás (MSZP) szerint a javaslat a bűnözéssel szembeni közös fellépés miatt nagy 

jelentőségű. 

Mint mondta, az MSZP minden, a jogharmonizációra irányuló erőfeszítést támogatni fog, a 

jogharmonizáció ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Magyarország egyszerű végrehajtói pozícióban 

lenne. A javaslat szerinte alapvetően elfogadható módon tesz eleget a jogharmonizációs 

kötelezettségének, de - hangsúlyozta - pártja módosító javaslatokat fog benyújtani az indítványhoz. 

Közölte azt is: az MSZP egyetért azzal, hogy a polgári pirotechnikai tevékenység alapjait törvényben 

kell lefektetni, azonban szerintük ezt nem a lőfegyverekről szóló törvényben kellene szabályozni. 

Az MSZP az indítvány támogatását a módosító javaslatok elfogadásától teszi függővé - jelentette ki. 

Fidesz: igen a törvényjavaslatra 

A fideszes Ágh Péter közölte: a lőfegyverekről szóló törvény módosításának indoka az EU 

jogalkotásában bekövetkezett változás. 

Mint kiemelte, a pirotechnikai tevékenységeket továbbra is mindenképpen engedélyhez kell kötni. 

Hozzátette: a pirotechnikai tevékenység végzésére jogosító engedély egyik feltétele az, hogy az 

engedély jogosultja büntetlen előéletű legyen, ami szabályozás azonban csak törvényben írható elő. 

Jobbik: hibák a javaslatban 

Volner János (Jobbik) megjegyezte, hogy a javaslatban helytelenül írták le a Terrorelhárítási Központ 

nevét. Véleménye szerint ez arra utal, hogy az, aki a szöveget megfogalmazta, nem foglalkozik napi 

szinten ezzel a területtel, tehát nem ért hozzá. 

Fontosnak nevezte, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal is belekerüljön a törvénybe. Mint mondta, 

évről-évre több tízmilliárdnyi euró kárt okoz, hogy a fehérgalléros bűnözők áfacsalásokat követnek el. 

Hozzátette: ha 12 milliárd forintot elkülönít az állam a növekvő terrorveszély miatt, akkor a 

terrorizmus gazdasági hátterének felderítése érdekében is minden meg kell tennie a kormánynak. 

KDNP: a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia 

Básthy Tamás (KDNP) a terrorizmus elterjedése miatt fontosnak nevezte a nemzetközi 

együttműködést, szerinte a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia, a nemzetközi 

együttműködés alapvető fóruma az Europol. 

Hangsúlyozta, a javaslat a magyar bűnüldözés és bűnmegelőzés hasznára válik. A KDNP a 

törvénytervezet elfogadását javasolja - jelentette ki. 

LMP: jogállami elemeket feszeget két változtatás 

Az LMP-s Dorosz Dávid közölte: a tervezetben két olyan változtatás van, mely jogállami elemeket 

feszeget. Egyik ilyen a kötelező kamarai tagságnak az eltörlése a vagyonvédelem területén, a másik 

pedig a jogos önhatalomnak, mint korlátnak az eltörlése a vagyonvédelmi tevékenység körében. 

Véleménye szerint szigorúbb szabályok kellenek arra nézve, hogy kiből, mikor és hogyan lehet 

biztonsági őr. Miért épp a civil biztonsági szolgálatok kapnak több jogosítványt a kormánytól? - 

kérdezte. Az LMP is módosító indítványai elfogadásától teszi függővé, hogy támogatja-e a 

törvényjavaslatot. 

Jobbik: a tervezet előrelépés, de vannak hiányosságai 

Bertha Szilvia (Jobbik) szerint a tervezett szabályozás előrelépés, de vannak benne hiányosságok. 

Példaként említette, hogy a rendőrség által kiadott engedélyek továbbra is csak öt évig lesznek 

érvényesek. A Jobbik az érvényességet a visszavonásig állapítaná meg. 
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A fogalmak tisztázását is hiányolta a jogszabályból; szorgalmazta, hogy a kamara meghatározásakor 

vizsgálják felül annak tevékenységét is. 

Reménykeltőnek nevezte az alvállalkozói lánc szabályozását. A kötelező kamarai tagság 

megszüntetését fontos pontnak tartotta, de a 2012. január 1-i hatálybalépést későinek nevezte, mert 

így további egy évig fent fog állni egy uniós jogharmonizációs probléma. 

Kormány: jó törvény születhet 

Kontrát Károly államtitkár megköszönte a képviselőknek, hogy ismertették álláspontjaikat és 

megjegyezte, véleménye szerint minden lehetőség adott, hogy jó törvény szülessen az ügyben. 

Lezsák Sándor levezető elnök ezt követően az általános vitát lezárta. 

Mielőtt a Ház áttért volna a részletes vitákra, Lezsák Sándor délig tárgyalási szünetet rendelet el, 

mert az Országgyűlés hétfői ülésnapja kedd hajnalban ért véget és a részletes vitákat előkészítő 

bizottságok üléseit kedd délelőtt 11-re hívták össze. 

3. rész 

A Magyar Távirati Irodáról (MTI) szóló határozati javaslat és a sztrájktörvény részletes vitájával 

folytatta munkáját kedden az Országgyűlés. Utóbbi tárgyalásakor személyeskedésektől sem mentes 

szócsata bontakozott ki a kormánypárti és a szocialista képviselők között. 

Jobbik: elegendő a független könyvvizsgáló ellenőrzése az MTI-nél 

A jobbikos Nyikos László azt mondta, hogy korábban sem volt érhető, miért kell két külső független 

pénzügyi szervnek ellenőrzést folytatnia egyazon helyen. Kiemelte: iszonyatosan drágán történnek a 

külső ellenőrzések, ezért értenek egyet azzal, hogy a független könyvvizsgáló munkája elengedő, s ne 

kötelezzék az ÁSZ-t minden évben az ellenőrzésre. Vitatható, miért éppen az MTI az, ahová ilyen 

gyakorisággal kellene mennie a számvevőszéknek - tette hozzá. Helyes a javaslat, célszerű az ÁSZ 

ezen feladatát elhagyni - mondta a képviselő, aki ugyanakkor módosító indítványt adott be a 

javaslathoz. 

Frakciótársa, Novák Előd szerint a valóban indokolt megszüntetés után, ha mégis készít az ÁSZ 

véleményt, indokolt, hogy ez az Országgyűlés elé kerüljön. Az MTI 2009-es jelentését ugyanakkor 

még mindig nem tűzte napirendre az Országgyűlés - jegyezte meg, hozzátéve: nem jó, hogy a 

parlament működésében ilyen hiányosságok vannak. Arról beszélnek, milyen legyen az MTI 

beszámolója, miközben az még nincs is az asztalon. Milyen kontrollt gyakorol az Országgyűlés, ha 

nem tárgyalják időben? - kérdezte. 

MSZP: támogatják a Jobbik módosító indítványát 

Göndör István egyetértett Nyikos László módosító indítványával, bár mint mondta, sok reményt nem 

fűz annak elfogadásához. A beszámolót a részvénytársaságot felügyelő bizottság véleményével, s a 

külső kontrollt biztosító könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell előterjeszteni, ez felel meg a hatályos 

törvényeknek - hangsúlyozta. Hozzátette: érthetetlen, hogy a javaslat beterjesztői ezt miért nem 

akarják figyelembe venni. 

L. Simon László (Fidesz) előterjesztőként azt mondta, hogy félreértések sorozatáról van szó. Az ÁSZ 

jelentését minden évben megtárgyalja a kulturális és sajtóbizottság, ezt megtörtént most is. Az 

Országgyűlésnek nem kell tárgyalnia róla - mondta. Az ÁSZ az állam részéről ellenőrizte az MTI-t, s az, 

hogy legyen egy könyvvizsgálója, ettől független. A médiatörvény, amit hétfőn fogadtak el, azt rögzíti, 

hogy új közmédiumrendszer jön létre, s az MTI ellenőrzésében az Országgyűlésnek nincs feladata. Az 

a cél, hogy az ÁSZ-nak ne kelljen felesleges munkát elvégeznie - mutatott rá. 
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Az elnöklő Balczó Zoltán a részletes vitát lezárta, a módosító javaslatokról csütörtökön határoznak a 

képviselők. 

MSZP: módosítások a sztrájktörvényhez 

Lamperth Mónika azon indítványa mellett érvelt, amelyik kezdeményezi, hogy az elégséges 

szolgáltatás mértékét a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás rögzítse. 

A szocialista politikus szerint ha valamilyen szabályt az OÉT elé kerül vinni, akkor ez a törvény olyan. 

Kifogásolta, hogy a módosításról a szakszervezeteket és munkavállalókat nem kérdezték meg. Senki 

nem szereti, ha a sztrájk eszközéhez kell nyúlni, erről nehezen hozzák meg a döntést az érintettek, de 

rendkívül fontos alkotmányos alapjog, hogy ezzel élhessenek - mutatott rá. Úgy értékelte, hogy a 

sztrájkjog egyoldalú korlátozásáról van szó a mostani javaslatban. Akkor járnának el korrekten, ha ezt 

a javaslatot visszavonnák, de ha erre nem hajlandók, legalább fogadják el a szocialisták módosító 

indítványait - mondta. 

Fidesz: alkotmánynak megfelelően kívánják rendezni a helyzetet 

Kara Ákos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője azzal egyetértett, hogy egy sztrájkról szóló döntést 

nehezen hoznak meg a munkavállalók. A döntést nagyon sok minden befolyásolja, így például a 

kollektív szerződés. Hite szerint a javaslat az alkotmánynak megfelelően, a sztrájk mint alkotmányos 

alapjog mellett próbálja rendezni az elégséges szolgáltatás kérdését - mondta. 

Kontúr Pál azt mondta, hogy a szocialisták gyorsan elfelejtették a közelmúltat, amikor 

együttműködést kötöttek a baráti szakszervezetekkel. Akár a BKV-, akár a Malév-sztrájk letörésére 

sztrájktörőket hoztak - jegyezte meg, s feltette a kérdést, ilyen nyolc év után hogy mernek a 

kisemberek nevében szólni? 

"Ne beszéljenek érdekvédelemről, (...) csak a pénzt és megszorításokat ismerték világ életükben" - 

fogalmazott. A törvénynek világosnak kell lennie, a módosítás pedig semmilyen alkotmányos jogot 

nem sért. 

MSZP: fél a kormány 

Göndör István szerint Kontúr Pál demagóg. Azt hangoztatta, hogy többéves előkészítés kellene, de 

ettől a kormány fél: éjjel "kergették le" az általános vitát, nincs értelme hozzászólni sem, s látszik, 

hogy egyetlen módosítást fogadnak majd el. 

Jobbik: politikát csinálnak a sztrájkhoz való jogból 

Gyenes Géza azt mondta, hogy azt látja, a kormánypárti és szocialista képviselők politikát csinálnak a 

sztrájkhoz való jogból. A kényszerítőeszközt teljes mértékben ki akarja kapcsolni a kormány 

javaslatával - jegyezte meg a jobbikos honatya. 

Répássy Róbert: a parlamentarizmus lényege a képviselők törvénykezdeményezési joga 

A közigazgatási tárca államtitkára azt mondta, a kormány tiszteletben tartja a képviselők 

törvénykezdeményezési jogát, ez a parlamentarizmus lényege. Ha az ellenzék úgy gondolja, 

adminisztratív feltételhez kössék, hogy csak egyeztetés után nyújthassák be javaslatukat, lehet ezt is, 

ha az önkorlátozást vállalják. 

Hozzátette: a szocialisták a jogállamiságot leginkább a bíróságtól féltik, a munkaügyi bíróságnak ilyen 

kérdésekben meg van a megfelelő szakértelme, és felkészült, hogy a munkaügyi vitákat eldöntse. 

Alkotmányos érdek, hogy a még elégséges szolgáltatást meghatározzák - jegyezte meg. 

4. rész 
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Az MSZP és a Jobbik is bírálta a kormányoldalt kedden a parlamentben a sztrájktörvény 

módosításáról szóló javaslat tárgyalásának módja miatt. Az indítvány egyik fideszes előterjesztője, 

Kontur Pál szerint azonban a szocialistákat zavarja, hogy ők tiszta vizet szeretnének önteni a pohárba 

sztrájkügyben. 

Vita a sztrájktörvény-módosítás tárgyalásának módja miatt 

Lamperth Mónika (MSZP) szerint a kormányoldal úgy gondolja, a "fülkeforradalom" arra is 

felhatalmazta őket, hogy kikerüljék az egyeztetést. A politikus úgy véli, nem lehet úgy jogszabályt 

alkotni, hogy például a most tárgyalt sztrájktörvény esetében a javaslatot pénteken lehetett először 

olvasni. Frakciótársa, Göndör István is azt kérte a részletes vitában, legyen elég idő az előterjesztés 

parlamenti megvitatására. 

A fideszes Varga Mihály azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a sztrájkkal kapcsolatos kérdések 

rendezése nem halasztható tovább, döntést kell hozni. "Nem korlátozni akarunk, hanem szabályozni" 

- mondta. 

Kontur Pál szerint a szocialistákat zavarja, hogy a Fidesz szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. 

Lamperth Mónika azonban kikérte magának a fideszes politikus szavait. 

A Jobbik képviselője, Volner János úgy vélekedett: a közvélemény elől eldugottan akarják 

keresztülverni a javaslatot. Ez a munkamódszer támogathatatlan - jelentette ki. 

Álláspontja szerint a kormányoldal szeretné megakadályozni, hogy a munkavállalók hatékonyan 

képviseljék az érdekeiket. 

A részletes vitát az ülés levezető elnöke lezárta. 

Energetikai tárgyú törvények 

Bencsik János államtitkár az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

expozéjában kifejtette: az energiabiztonság, a fenntarthatóság, a versenyképesség, a 

gazdaságélénkítés és a fogyasztóvédelem szempontjait figyelembe véve kívánja a kormány a hazai 

energiaszabályozás rendszerét továbbfejleszteni. 

Mint mondta, a bányatörvény módosításáról szóló előterjesztés célja megalkotni az energetikai és 

ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolásának szabályait és a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 

uniós irányelvekkel és határozatokkal összhangban törvényben szabályozni a szén-dioxid tárolását, 

ami alapja a részletes kormányrendeleti szabályozásnak. 

Bencsik János úgy fogalmazott: a törvénycsomag javaslatot tesz a szolgáltatásból történő kikapcsolás 

szabályainak módosítására is. Mint mondta, a lakossági felhasználók kikapcsolásának alapvető 

feltételét jelenti bizonyos mértékű felhalmozott lejárt tartozás. Hozzátette: a tervezet ennek 

mértékét a jelenlegi 90 napról 60 napra javasolja csökkenteni, aminek célja annak megakadályozása, 

hogy a felhasználó jelentős mértékű tartozást halmozzon fel. 

A Fidesz bízik az energetikai tárgyú törvények támogathatóságában 

Koszorús László, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: bízik benne, hogy szakmai vita után a 

törvénytervezet támogatható a parlamenti frakciók számára. 

Elmondta: a módosításokat uniós irányelvek határozzák meg. 

A bányászatról szóló törvény módosításának célja elsősorban energetikai és ipari eredetű szén-dioxid 

geológiai tárolása jogszabályi környezetének megteremtése - közölte. 

Szólt arról is, hogy az uniós szétválasztási szabályok szerint ha 2009. szeptember 3-án az átviteli 

rendszerben tulajdonnal rendelkező vállalkozás vertikálisan integrált vállalkozás része, akkor a 



 

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 

 
tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési 

érdekektől független átviteli rendszerirányító vagy az átviteli rendszerüzemeltető közötti választásra. 

Ennek kapcsán megjegyezte: e rendelkezés ágazati jogszabályokba való átültetésekor biztosítják 

mindhárom szétválasztási modellt, úgy, hogy nem írják elő egyik elsőbbségét sem. 

Az okos mérésről, okos hálózatókról azt mondta: 2012. szeptember 3-ig kell elkészíteni a bevezetésre 

vonatkozó hatástanulmányt; bevezetni pedig 2020-ig kell a fogyasztók 80 százaléka esetében, ha azt 

a hatásvizsgálat ésszerűnek tartja. 

Az ügyfélszolgálatokról egyebek között azt mondta: mindkét szektorban a fokozódó szigor elve 

mellett kell ezeket üzemeltetni. 

Az MSZP szerint gyanús a törvényjavaslat 

Szekeres Imre, az MSZP vezérszónoka arról beszélt, hogy a törvényjavaslat vitatása több, mint 

gyanús, a törvényt a szocialisták nem tudják támogatni. Megjegyezte: alig egy éve a parlamenti 

pártok teljes egyetértésben fogadták el az uniós irányelvek harmadik csomagjának alapvető lépéseit 

a mai kormánypártok, azaz az akkori ellenzék szavazataival. 

Hozzátette: az akkor elfogadott törvény legfőbb célja az volt, hogy az új irányelvek értelmében, a 

korábbi szabályozásnál szigorúbb, az érintett vállalkozások jelentős átszervezését igénylő, 

úgynevezett szétválasztási szabályokat vezessenek be, és azokat megfelelő időben ültessék át a 

magyar jogba. 

"Erős a gyanú, hogy e mögött van egy olyan szándék, amely a földgáz szállításba avatkozna be egy 

nagyon erőteljes tulajdonosváltás révén" - fogalmazott a szocialista politikus annak kapcsán, hogy az 

új kormány szerint a szétválasztási szabályokat csak 2012. március 3-ától kell alkalmazni. 

Azt mondta még, hogy a szétválasztási szabályok kuszák, nehezen következőek, tervgazdasági modell 

felé mutatnak; a jogszabály visszalép a fogyasztói jogok területén; az irányelvektől eltérően a javaslat 

alapján a kormányzat, a miniszter egyre nagyobb döntési kompetenciát kap az energiapiacok 

működtetésére, a miniszter számára befolyást engedne még a rendszerhasználati díjak 

meghatározásába is; szűkül a ki nem kapcsolható fogyasztók köre. 

Leszögezte: Magyarországnak van energiapolitikája, amelyet közösen alakítottak ki, 2008-ban teljes 

egységben fogadták el az országgyűlési határozatot. 

5. rész 

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint szükség van a megfelelő jogszabályi keretek kijelölésére, míg 

az LMP vezérszónoka arról beszélt, hogy nem látszik a kormány hosszú távú energiapolitikai 

stratégiája. 

KDNP: megfelelő jogszabályi keretekre van szükség 

Aradszky András kiemelte, a gondos kormányzati munka eredményeként kezelhető javaslat került a 

Ház elé. Az esetleges pontosítására kellő határidőt kaptak - jegyezte meg. 

A kormánypárti vezérszónok hangsúlyozta: szükség van megfelelő jogszabályi keretek kijelölésére. A 

belső földgáz- és villamos energiapiac célja, hogy az uniós lakosság számára valós választási 

lehetőséget, új üzleti lehetőségeket nyisson, bővítse a határokon keresztüli kereskedelmet, ezáltal 

versenyképes árakat, magas szintű árakat teremtsen, és hozzájáruljon az ellátás biztonságához. A 

módosítás célja azon uniós szabályozás átültetése a nemzeti jogrendbe, amelyek a szén-dioxid 

geológiai tárolására, és a vezetékes energiahordozók belső piacára vonatkoznak - mutatott rá. 
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A javaslat bányászatra vonatkozó szakasza megalkotja az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid 

tárolásának törvényi szabályozását - tette hozzá. 

Kiemelte, az ásványvagyon a kitermelésig az állam tulajdonában van, de eddig nem volt pontosan 

körülhatárolva, hogy a kutatás során mi és meddig minősül üzleti titoknak. A javaslat az adatvédelmi 

biztos ajánlása alapján ezt is rendezi - mutatott rá. Kitért arra is, hogy 2011.december 3-tól 

megerősítik az energetikai hivatalt. 

LMP: nem látszik a hosszú távú stratégia 

Jávor Benedek arról beszélt: nem látszik, mi az a hosszú távú stratégia, ami alapján a kormány az 

energetikai szabályozást elképzeli. Nem tisztázott, milyen szerepet szán a kormány az államnak és 

piacnak az ármeghatározásban, az energiahordozók tekintetében is számos kérdés nyitott, s azt sem 

tudni az atomenergia szerepe milyen léptékben és távon része az elképzeléseknek. Az energiaárak 

tekintetében sem világosak a szándékok - jegyezte meg. 

Azt mondta, az látható, hogy az energiatársaságok egyelőre lenyelik az ágazati különadókat, de 

hosszútávon, ha tartósan a bekerülési ár alatt tartják az árakat, akkor a szolgáltatók előbb vagy utóbb 

kilépnek a piacról. 

Kitért arra is, hogy a kötelező átvételi rendszer behozatalát nem indokolja a jogharmonizációs 

kényszer. Az okos hálózatokat nem csak a nemzeti hálózatok szintjén kell értelmezni - tette hozzá. A 

szén-dioxid föld alatti tárolásáról azt mondta, remélte, nem jelenik meg ennek a vitatott 

technológiának a széleskörű alkalmazása. 

EP-képviselő: a gázár nem politikai kérdés 

Herczog Edit európai parlamenti képviselő azt mondta: 40 éve nem volt tőkebevonás az energia 

ágazatba. 

Véleménye szerint Magyarország tőkevonzó képessége az energia területén komoly versenyelőnyt, 

vagy ha ez nem következik be, komoly versenyhátrányt okozhat. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy február negyedikén az EU-csúcs témája az energiabiztonság lesz. 

Véleménye szerint érdemes lett volna egyszerűsíteni az energiaszámlákat. 

Kijelentette: a gázár nem politikai kérdés. 

A Jobbik a képviselőket hiányolta a törvényjavaslat vitájában 

Z. Kárpát Dániel felszólalásában megjegyezte, hogy szinte teljesen üres az Országgyűlés a 

törvényjavaslat tárgyalása alatt. Mint mondta, mindössze három nap volt arra, hogy az 

előterjesztésről szakértőkkel egyeztessenek. 

Véleménye szerint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása egyfajta divatnak 

számító technológia, mivel a valóságban ez a rendszer még nem bizonyított. Ez a hulladék megmarad, 

úgyhogy egy idő után gondoskodni kell az eltüntetéséről is - tette hozzá. 

Varga Géza jobbikos képviselő a települési komplex energiaellátó-rendszereket hiányolta a 

törvényjavaslatból. 

Bödecs Barna (Jobbik) közölte: az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása nem 

környezetbarát megoldás. 

Államtitkár: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés is 

Bencsik János államtitkár a jobbikos Z. Kárpát Dániel felszólalására válaszul azt mondta: jobb lett 

volna, ha több képviselő lett volna jelen az ülésteremben, de, mint mondta, hajnali négyig tartott a 

hétfői ülésnap. 
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Kijelentette azt is: a kormány nem készül a hazai energiaellátás felforgatására, nem akarja az 

energiaellátás biztonságának megbillentését. 

Mint mondta, a kormány a fogyasztói érdekek figyelembe vétele mellett kívánta a gyors 

beavatkozásokat megvalósítani az energiaszektorban. 

Úgy fogalmazott: a törvényjavaslat üzenete az, hogy az átmeneti, gyors beavatkozások ideje lejárt. 

Bencsik János közölte: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés is. 

Az államtitkár szerint a szén-dioxid geológiai tárolása áthidaló megoldás lehet. 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az általános vitát lezárta. 

Jobbikos napirend utáni felszólalások 

Farkas Gergely (Jobbik) a szerinte méltatlanul elfeledett irodalmárokra emlékező napirend utáni 

felszólalásainak sorában Sík Sándor piarista tanárra, költőre hívta fel képviselőtársai figyelmét. 

Az ugyancsak jobbikos Novák Előd arról emlékezett meg, hogy 1921-ben Sopron lakossága 

népszavazáson a Magyarországhoz tartozás mellett döntött, ezért december 14-ét egy kilenc évvel 

ezelőtti kormányrendelet a hűség napjává nyilvánította. Felidézte, hogy előzőleg a Héjjas Iván vezette 

Rongyos Gárda megakadályozta az osztrák hadsereg előretörését. Erre is hivatkozva felszólította a 

kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a hatvan évvel ezelőtt Spanyolországban elhunyt 

Héjjas Iván holttestének felkutatása, hazaszállítása és újratemetése érdekében. 

Az ülést ezután Lezsák Sándor lezárta. Az Országgyűlés idei utolsó ülése csütörtökön lesz. 
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Az MSZP és a Jobbik is bírálta a kormányoldalt kedden a parlamentben a sztrájktörvény 

módosításáról szóló javaslat tárgyalásának módja miatt. 

1. rész 

A Ferencvárosi Torna Clubról, a kormány szociális érzéketlenségéről, a médiaörvényről és a nők 

kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről beszéltek kedd reggel napirend előtt felszólalt 

képviselők. A parlamenti munka mintegy négy órával az után kezdődött meg, hogy az előző ülésnap 

véget ért. 

Jobbik: méltó működési körülményeket az FTC-nek! 

A Jobbik fontosnak tartja, hogy az ország legnépszerűbb és legeredményesebb futballklubja az őt 

megillető, méltó feltételek mellett létezzen, ezért a jövőben több olyan javaslata is lesz, amelyek 

többek között a megnyugtató tulajdonviszonyokat szolgálják - mondta Szilágyi György. 

A jobbikos honatya szerint zavarosak az FTC tulajdonviszonyai, a Ferencvárosi Torna Club a szocialista 

kormányok ideje alatt méltatlan és megalázó helyzetbe került: a szocialisták az egyesület 

http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/fradi_mti_sztrajktorveny/2195210/
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"zászlóshajóját", a labdarúgást megpróbálták tönkretenni, mert a klub szurkolói hagyományosan 

kommunistaellenesek, valamint MSZP-s politikusok és az MSZP-hez közel álló vállalkozók szemet 

vetettek az értékes területen fekvő stadionra. 

LMP: szociálisan érzéketlen a kormány 

Ez a szociális érzéketlenség kormánya - jellemezte a Fidesz vezette kabinetet Vágó Gábor LMP-s 

honatya. 

"Mi marad a legszegényebbek kosarában?" címmel elmondott felszólalásában arról beszélt, hogy 

tovább nyílik a jövedelmi olló, és a növekvő egyenlőtlenségeket, az alsó társadalmi rétegek 

leszakadását már mellébeszéléssel sem lehet takargatni. 

Az élelmiszerárak inflációja felgyorsult a statisztikai hivatal adatai szerint, az érintett szektorok 

áthárítják a válságadót a fogyasztókra, az adótörvények a legalacsonyabb jövedelműeket sújtják - 

mondta, szavait azzal zárva: az LMP forró tavaszt jósol és boldog karácsonyt kíván. 

Czomba Sándor államtitkár kiállt amellett, hogy a kormány gazdaságpolitikája jó irány, a 

munkahelyteremtést és a családok támogatását tekinti fő törekvésének. Mint mondta, nehéz 

örökséget vett át a kormány tavasszal, ami komoly lépéseket igényelt, de úgy döntöttek, nem a 

szegény embereket fogják "sanyargatni", hanem próbálnak olyan mozgásteret biztosítani, amelyben 

a válság hatásaitól kevésbé sújtott szektorok segíteni tudnak. Hangsúlyozta, az új adórendszer 

arányos és egykulcsos, aki ötször annyit keres, ötször annyit is adózik. 

MSZP: a médiatörvény példátlan hatalmi befolyást ad a Fidesznek 

A szocialista Mandur László úgy értékelte, hogy a frissen elfogadott médiatörvény, amely heves 

tiltakozást váltott ki szakmai és nemzetközi jogvédő körökben is, példátlan módon ad hatalmi 

befolyást és felügyeletet a médiahatóságon és intézményein keresztül a kormánynak, illetve kilenc 

éven át a Fidesznek. Egy párt befolyása alá helyezték a közmédiumokat - jelentette ki az ellenzéki 

képviselő. 

Utalt arra, hogy az első médiatörvény megszületésénél a 72 százalékos többséggel bíró kormány 

odafigyelt arra, hogy az ellenzéknek is ellenőrzési jogot adjon, hogy ne lehessen "önkényeskedni" a 

média fölött. Szerinte jelenleg "a közhatalom kiszervezése" folyik. Boldog karácsonyt és sikerekben 

gazdag Magyarországot! - fejezte be felszólalását Mandur László. 

Nyitrai Zsolt államtitkár reagálásában azt mondta, hogy riogatnak a szocialisták, azzal vádolják a 

Fideszt, amit ők követtek el. Hogy miként működött a pártállami média, megkérdezheti a szocialista 

padsorokban ülő, korábban cenzorként működő társaitól - fordult Mandur Lászlóhoz. 

"A sajtószabadság kérdésében önöktől nem áll módunkban jó tanácsokat elfogadni" - folytatta, 

kijelentve: a médiatörvény nem tesz szájkosarat az újságírók szájára, mindössze megteremti a 

lehetőségét annak, hogy a jogszerűtlen médiatartalmat szankcionálni lehessen; átlátható 

szabályozást teremt, a jogbiztonságot szolgálja. A korábbi pazarló, átláthatatlan, pártérdekeknek 

kitett, a szocialisták által pénzkifizető helyként használt médiarendszert átalakítjuk, átlátható, 

racionális, takarékos közmédiarendszert teremtünk meg - szögezte le Nyitrai Zsolt. 

Fidesz: sokan járnak jól a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségével 

A fideszes Selmeczi Gabriella azt a hétfőn elfogadott törvényt méltatta, amelynek értelmében 40 év 

munkaviszony után teljes jogú öregségi nyugdíjba mehetnek a nők. Kiemelte, hogy a 

gyermekneveléssel eltöltött időnél az ötödik gyermek után - a 8 évhez - gyermekenként egy évet 

lehet pluszban elszámolni, így akár 15 év is elszámolható. Nagyon sokan járnak jól ezzel, a törvény 
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elismeri a nőknek az élet minden területén való helytállását - értékelte, megjegyezve: 2011-ben 24 

ezer nő élhet ezzel a kedvezménnyel. 

2. rész 

Kedden megkezdődött a parlamentben az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat vitája. A 

kormánypártok elfogadásra javasolták a tervezetet, amit az ellenzéki pártok csak módosításokkal 

támogatnak. 

Kontrát: javulni fog a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát 

Kontrát Károly belügyi államtitkár a törvényjavaslat expozéjában azt mondta: az Európai Rendőrségi 

Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló határozat átültetése javítani fogja a szervezett bűnözés, és a 

terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát, segíti a közrend és közbiztonság megerősítését. 

Közölte, a javaslat markánsan elkülöníti egymástól a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a 

vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre, valamint a magánnyomozói 

tevékenységre vonatkozó szabályozást; magánnyomozói tevékenységet csak a személy, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara tagjai végezhetnek, a javaslat megszünteti a 

magánbiztonsági iparágban jelenleg jellemző alvállalkozói láncokat. 

A pirotechnikai tevékenység továbbra is szoros hatósági kontroll alatt, engedélyhez kötött 

tevékenységként lesz végezhető - mondta. 

Az MSZP módosításokat kér 

Harangozó Tamás (MSZP) szerint a javaslat a bűnözéssel szembeni közös fellépés miatt nagy 

jelentőségű. 

Mint mondta, az MSZP minden, a jogharmonizációra irányuló erőfeszítést támogatni fog, a 

jogharmonizáció ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Magyarország egyszerű végrehajtói pozícióban 

lenne. A javaslat szerinte alapvetően elfogadható módon tesz eleget a jogharmonizációs 

kötelezettségének, de - hangsúlyozta - pártja módosító javaslatokat fog benyújtani az indítványhoz. 

Közölte azt is: az MSZP egyetért azzal, hogy a polgári pirotechnikai tevékenység alapjait törvényben 

kell lefektetni, azonban szerintük ezt nem a lőfegyverekről szóló törvényben kellene szabályozni. 

Az MSZP az indítvány támogatását a módosító javaslatok elfogadásától teszi függővé - jelentette ki. 

Fidesz: igen a törvényjavaslatra 

A fideszes Ágh Péter közölte: a lőfegyverekről szóló törvény módosításának indoka az EU 

jogalkotásában bekövetkezett változás. 

Mint kiemelte, a pirotechnikai tevékenységeket továbbra is mindenképpen engedélyhez kell kötni. 

Hozzátette: a pirotechnikai tevékenység végzésére jogosító engedély egyik feltétele az, hogy az 

engedély jogosultja büntetlen előéletű legyen, ami szabályozás azonban csak törvényben írható elő. 

Jobbik: hibák a javaslatban 

Volner János (Jobbik) megjegyezte, hogy a javaslatban helytelenül írták le a Terrorelhárítási Központ 

nevét. Véleménye szerint ez arra utal, hogy az, aki a szöveget megfogalmazta, nem foglalkozik napi 

szinten ezzel a területtel, tehát nem ért hozzá. 

Fontosnak nevezte, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal is belekerüljön a törvénybe. Mint mondta, 

évről-évre több tízmilliárdnyi euró kárt okoz, hogy a fehérgalléros bűnözők áfacsalásokat követnek el. 
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Hozzátette: ha 12 milliárd forintot elkülönít az állam a növekvő terrorveszély miatt, akkor a 

terrorizmus gazdasági hátterének felderítése érdekében is minden meg kell tennie a kormánynak. 

KDNP: a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia 

Básthy Tamás (KDNP) a terrorizmus elterjedése miatt fontosnak nevezte a nemzetközi 

együttműködést, szerinte a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia, a nemzetközi 

együttműködés alapvető fóruma az Europol. 

Hangsúlyozta, a javaslat a magyar bűnüldözés és bűnmegelőzés hasznára válik. A KDNP a 

törvénytervezet elfogadását javasolja - jelentette ki. 

LMP: jogállami elemeket feszeget két változtatás 

Az LMP-s Dorosz Dávid közölte: a tervezetben két olyan változtatás van, mely jogállami elemeket 

feszeget. Egyik ilyen a kötelező kamarai tagságnak az eltörlése a vagyonvédelem területén, a másik 

pedig a jogos önhatalomnak, mint korlátnak az eltörlése a vagyonvédelmi tevékenység körében. 

Véleménye szerint szigorúbb szabályok kellenek arra nézve, hogy kiből, mikor és hogyan lehet 

biztonsági őr. Miért épp a civil biztonsági szolgálatok kapnak több jogosítványt a kormánytól? - 

kérdezte. Az LMP is módosító indítványai elfogadásától teszi függővé, hogy támogatja-e a 

törvényjavaslatot. 

Jobbik: a tervezet előrelépés, de vannak hiányosságai 

Bertha Szilvia (Jobbik) szerint a tervezett szabályozás előrelépés, de vannak benne hiányosságok. 

Példaként említette, hogy a rendőrség által kiadott engedélyek továbbra is csak öt évig lesznek 

érvényesek. A Jobbik az érvényességet a visszavonásig állapítaná meg. 

A fogalmak tisztázását is hiányolta a jogszabályból; szorgalmazta, hogy a kamara meghatározásakor 

vizsgálják felül annak tevékenységét is. 

Reménykeltőnek nevezte az alvállalkozói lánc szabályozását. A kötelező kamarai tagság 

megszüntetését fontos pontnak tartotta, de a 2012. január 1-i hatálybalépést későinek nevezte, mert 

így további egy évig fent fog állni egy uniós jogharmonizációs probléma. 

Kormány: jó törvény születhet 

Kontrát Károly államtitkár megköszönte a képviselőknek, hogy ismertették álláspontjaikat és 

megjegyezte, véleménye szerint minden lehetőség adott, hogy jó törvény szülessen az ügyben. 

Lezsák Sándor levezető elnök ezt követően az általános vitát lezárta. 

Mielőtt a Ház áttért volna a részletes vitákra, Lezsák Sándor délig tárgyalási szünetet rendelet el, 

mert az Országgyűlés hétfői ülésnapja kedd hajnalban ért véget és a részletes vitákat előkészítő 

bizottságok üléseit kedd délelőtt 11-re hívták össze. 

3. rész 

A Magyar Távirati Irodáról (MTI) szóló határozati javaslat és a sztrájktörvény részletes vitájával 

folytatta munkáját kedden az Országgyűlés. Utóbbi tárgyalásakor személyeskedésektől sem mentes 

szócsata bontakozott ki a kormánypárti és a szocialista képviselők között. 

Jobbik: elegendő a független könyvvizsgáló ellenőrzése az MTI-nél 

A jobbikos Nyikos László azt mondta, hogy korábban sem volt érhető, miért kell két külső független 

pénzügyi szervnek ellenőrzést folytatnia egyazon helyen. Kiemelte: iszonyatosan drágán történnek a 

külső ellenőrzések, ezért értenek egyet azzal, hogy a független könyvvizsgáló munkája elengedő, s ne 

kötelezzék az ÁSZ-t minden évben az ellenőrzésre. Vitatható, miért éppen az MTI az, ahová ilyen 

gyakorisággal kellene mennie a számvevőszéknek - tette hozzá. Helyes a javaslat, célszerű az ÁSZ 
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ezen feladatát elhagyni - mondta a képviselő, aki ugyanakkor módosító indítványt adott be a 

javaslathoz. 

Frakciótársa, Novák Előd szerint a valóban indokolt megszüntetés után, ha mégis készít az ÁSZ 

véleményt, indokolt, hogy ez az Országgyűlés elé kerüljön. Az MTI 2009-es jelentését ugyanakkor 

még mindig nem tűzte napirendre az Országgyűlés - jegyezte meg, hozzátéve: nem jó, hogy a 

parlament működésében ilyen hiányosságok vannak. Arról beszélnek, milyen legyen az MTI 

beszámolója, miközben az még nincs is az asztalon. Milyen kontrollt gyakorol az Országgyűlés, ha 

nem tárgyalják időben? - kérdezte. 

MSZP: támogatják a Jobbik módosító indítványát 

Göndör István egyetértett Nyikos László módosító indítványával, bár mint mondta, sok reményt nem 

fűz annak elfogadásához. A beszámolót a részvénytársaságot felügyelő bizottság véleményével, s a 

külső kontrollt biztosító könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell előterjeszteni, ez felel meg a hatályos 

törvényeknek - hangsúlyozta. Hozzátette: érthetetlen, hogy a javaslat beterjesztői ezt miért nem 

akarják figyelembe venni. 

L. Simon László (Fidesz) előterjesztőként azt mondta, hogy félreértések sorozatáról van szó. Az ÁSZ 

jelentését minden évben megtárgyalja a kulturális és sajtóbizottság, ezt megtörtént most is. Az 

Országgyűlésnek nem kell tárgyalnia róla - mondta. Az ÁSZ az állam részéről ellenőrizte az MTI-t, s az, 

hogy legyen egy könyvvizsgálója, ettől független. A médiatörvény, amit hétfőn fogadtak el, azt rögzíti, 

hogy új közmédiumrendszer jön létre, s az MTI ellenőrzésében az Országgyűlésnek nincs feladata. Az 

a cél, hogy az ÁSZ-nak ne kelljen felesleges munkát elvégeznie - mutatott rá. 

Az elnöklő Balczó Zoltán a részletes vitát lezárta, a módosító javaslatokról csütörtökön határoznak a 

képviselők. 

MSZP: módosítások a sztrájktörvényhez 

Lamperth Mónika azon indítványa mellett érvelt, amelyik kezdeményezi, hogy az elégséges 

szolgáltatás mértékét a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás rögzítse. 

A szocialista politikus szerint ha valamilyen szabályt az OÉT elé kerül vinni, akkor ez a törvény olyan. 

Kifogásolta, hogy a módosításról a szakszervezeteket és munkavállalókat nem kérdezték meg. Senki 

nem szereti, ha a sztrájk eszközéhez kell nyúlni, erről nehezen hozzák meg a döntést az érintettek, de 

rendkívül fontos alkotmányos alapjog, hogy ezzel élhessenek - mutatott rá. Úgy értékelte, hogy a 

sztrájkjog egyoldalú korlátozásáról van szó a mostani javaslatban. Akkor járnának el korrekten, ha ezt 

a javaslatot visszavonnák, de ha erre nem hajlandók, legalább fogadják el a szocialisták módosító 

indítványait - mondta. 

Fidesz: alkotmánynak megfelelően kívánják rendezni a helyzetet 

Kara Ákos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője azzal egyetértett, hogy egy sztrájkról szóló döntést 

nehezen hoznak meg a munkavállalók. A döntést nagyon sok minden befolyásolja, így például a 

kollektív szerződés. Hite szerint a javaslat az alkotmánynak megfelelően, a sztrájk mint alkotmányos 

alapjog mellett próbálja rendezni az elégséges szolgáltatás kérdését - mondta. 

Kontúr Pál azt mondta, hogy a szocialisták gyorsan elfelejtették a közelmúltat, amikor 

együttműködést kötöttek a baráti szakszervezetekkel. Akár a BKV-, akár a Malév-sztrájk letörésére 

sztrájktörőket hoztak - jegyezte meg, s feltette a kérdést, ilyen nyolc év után hogy mernek a 

kisemberek nevében szólni? 
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"Ne beszéljenek érdekvédelemről, (...) csak a pénzt és megszorításokat ismerték világ életükben" - 

fogalmazott. A törvénynek világosnak kell lennie, a módosítás pedig semmilyen alkotmányos jogot 

nem sért. 

MSZP: fél a kormány 

Göndör István szerint Kontúr Pál demagóg. Azt hangoztatta, hogy többéves előkészítés kellene, de 

ettől a kormány fél: éjjel "kergették le" az általános vitát, nincs értelme hozzászólni sem, s látszik, 

hogy egyetlen módosítást fogadnak majd el. 

Jobbik: politikát csinálnak a sztrájkhoz való jogból 

Gyenes Géza azt mondta, hogy azt látja, a kormánypárti és szocialista képviselők politikát csinálnak a 

sztrájkhoz való jogból. A kényszerítőeszközt teljes mértékben ki akarja kapcsolni a kormány 

javaslatával - jegyezte meg a jobbikos honatya. 

Répássy Róbert: a parlamentarizmus lényege a képviselők törvénykezdeményezési joga 

A közigazgatási tárca államtitkára azt mondta, a kormány tiszteletben tartja a képviselők 

törvénykezdeményezési jogát, ez a parlamentarizmus lényege. Ha az ellenzék úgy gondolja, 

adminisztratív feltételhez kössék, hogy csak egyeztetés után nyújthassák be javaslatukat, lehet ezt is, 

ha az önkorlátozást vállalják. 

Hozzátette: a szocialisták a jogállamiságot leginkább a bíróságtól féltik, a munkaügyi bíróságnak ilyen 

kérdésekben meg van a megfelelő szakértelme, és felkészült, hogy a munkaügyi vitákat eldöntse. 

Alkotmányos érdek, hogy a még elégséges szolgáltatást meghatározzák - jegyezte meg. 

4. rész 

Az MSZP és a Jobbik is bírálta a kormányoldalt kedden a parlamentben a sztrájktörvény 

módosításáról szóló javaslat tárgyalásának módja miatt. Az indítvány egyik fideszes előterjesztője, 

Kontur Pál szerint azonban a szocialistákat zavarja, hogy ők tiszta vizet szeretnének önteni a pohárba 

sztrájkügyben. 

Vita a sztrájktörvény-módosítás tárgyalásának módja miatt 

Lamperth Mónika (MSZP) szerint a kormányoldal úgy gondolja, a "fülkeforradalom" arra is 

felhatalmazta őket, hogy kikerüljék az egyeztetést. A politikus úgy véli, nem lehet úgy jogszabályt 

alkotni, hogy például a most tárgyalt sztrájktörvény esetében a javaslatot pénteken lehetett először 

olvasni. Frakciótársa, Göndör István is azt kérte a részletes vitában, legyen elég idő az előterjesztés 

parlamenti megvitatására. 

A fideszes Varga Mihály azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a sztrájkkal kapcsolatos kérdések 

rendezése nem halasztható tovább, döntést kell hozni. "Nem korlátozni akarunk, hanem szabályozni" 

- mondta. 

Kontur Pál szerint a szocialistákat zavarja, hogy a Fidesz szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. 

Lamperth Mónika azonban kikérte magának a fideszes politikus szavait. 

A Jobbik képviselője, Volner János úgy vélekedett: a közvélemény elől eldugottan akarják 

keresztülverni a javaslatot. Ez a munkamódszer támogathatatlan - jelentette ki. 

Álláspontja szerint a kormányoldal szeretné megakadályozni, hogy a munkavállalók hatékonyan 

képviseljék az érdekeiket. 

A részletes vitát az ülés levezető elnöke lezárta. 

Energetikai tárgyú törvények 
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Bencsik János államtitkár az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

expozéjában kifejtette: az energiabiztonság, a fenntarthatóság, a versenyképesség, a 

gazdaságélénkítés és a fogyasztóvédelem szempontjait figyelembe véve kívánja a kormány a hazai 

energiaszabályozás rendszerét továbbfejleszteni. 

Mint mondta, a bányatörvény módosításáról szóló előterjesztés célja megalkotni az energetikai és 

ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolásának szabályait és a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 

uniós irányelvekkel és határozatokkal összhangban törvényben szabályozni a szén-dioxid tárolását, 

ami alapja a részletes kormányrendeleti szabályozásnak. 

Bencsik János úgy fogalmazott: a törvénycsomag javaslatot tesz a szolgáltatásból történő kikapcsolás 

szabályainak módosítására is. Mint mondta, a lakossági felhasználók kikapcsolásának alapvető 

feltételét jelenti bizonyos mértékű felhalmozott lejárt tartozás. Hozzátette: a tervezet ennek 

mértékét a jelenlegi 90 napról 60 napra javasolja csökkenteni, aminek célja annak megakadályozása, 

hogy a felhasználó jelentős mértékű tartozást halmozzon fel. 

A Fidesz bízik az energetikai tárgyú törvények támogathatóságában 

Koszorús László, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: bízik benne, hogy szakmai vita után a 

törvénytervezet támogatható a parlamenti frakciók számára. 

Elmondta: a módosításokat uniós irányelvek határozzák meg. 

A bányászatról szóló törvény módosításának célja elsősorban energetikai és ipari eredetű szén-dioxid 

geológiai tárolása jogszabályi környezetének megteremtése - közölte. 

Szólt arról is, hogy az uniós szétválasztási szabályok szerint ha 2009. szeptember 3-án az átviteli 

rendszerben tulajdonnal rendelkező vállalkozás vertikálisan integrált vállalkozás része, akkor a 

tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési 

érdekektől független átviteli rendszerirányító vagy az átviteli rendszerüzemeltető közötti választásra. 

Ennek kapcsán megjegyezte: e rendelkezés ágazati jogszabályokba való átültetésekor biztosítják 

mindhárom szétválasztási modellt, úgy, hogy nem írják elő egyik elsőbbségét sem. 

Az okos mérésről, okos hálózatókról azt mondta: 2012. szeptember 3-ig kell elkészíteni a bevezetésre 

vonatkozó hatástanulmányt; bevezetni pedig 2020-ig kell a fogyasztók 80 százaléka esetében, ha azt 

a hatásvizsgálat ésszerűnek tartja. 

Az ügyfélszolgálatokról egyebek között azt mondta: mindkét szektorban a fokozódó szigor elve 

mellett kell ezeket üzemeltetni. 

Az MSZP szerint gyanús a törvényjavaslat 

Szekeres Imre, az MSZP vezérszónoka arról beszélt, hogy a törvényjavaslat vitatása több, mint 

gyanús, a törvényt a szocialisták nem tudják támogatni. Megjegyezte: alig egy éve a parlamenti 

pártok teljes egyetértésben fogadták el az uniós irányelvek harmadik csomagjának alapvető lépéseit 

a mai kormánypártok, azaz az akkori ellenzék szavazataival. 

Hozzátette: az akkor elfogadott törvény legfőbb célja az volt, hogy az új irányelvek értelmében, a 

korábbi szabályozásnál szigorúbb, az érintett vállalkozások jelentős átszervezését igénylő, 

úgynevezett szétválasztási szabályokat vezessenek be, és azokat megfelelő időben ültessék át a 

magyar jogba. 

"Erős a gyanú, hogy e mögött van egy olyan szándék, amely a földgáz szállításba avatkozna be egy 

nagyon erőteljes tulajdonosváltás révén" - fogalmazott a szocialista politikus annak kapcsán, hogy az 

új kormány szerint a szétválasztási szabályokat csak 2012. március 3-ától kell alkalmazni. 



 

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 

 
Azt mondta még, hogy a szétválasztási szabályok kuszák, nehezen következőek, tervgazdasági modell 

felé mutatnak; a jogszabály visszalép a fogyasztói jogok területén; az irányelvektől eltérően a javaslat 

alapján a kormányzat, a miniszter egyre nagyobb döntési kompetenciát kap az energiapiacok 

működtetésére, a miniszter számára befolyást engedne még a rendszerhasználati díjak 

meghatározásába is; szűkül a ki nem kapcsolható fogyasztók köre. 

Leszögezte: Magyarországnak van energiapolitikája, amelyet közösen alakítottak ki, 2008-ban teljes 

egységben fogadták el az országgyűlési határozatot. 

5. rész 

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint szükség van a megfelelő jogszabályi keretek kijelölésére, míg 

az LMP vezérszónoka arról beszélt, hogy nem látszik a kormány hosszú távú energiapolitikai 

stratégiája. 

KDNP: megfelelő jogszabályi keretekre van szükség 

Aradszky András kiemelte, a gondos kormányzati munka eredményeként kezelhető javaslat került a 

Ház elé. Az esetleges pontosítására kellő határidőt kaptak - jegyezte meg. 

A kormánypárti vezérszónok hangsúlyozta: szükség van megfelelő jogszabályi keretek kijelölésére. A 

belső földgáz- és villamos energiapiac célja, hogy az uniós lakosság számára valós választási 

lehetőséget, új üzleti lehetőségeket nyisson, bővítse a határokon keresztüli kereskedelmet, ezáltal 

versenyképes árakat, magas szintű árakat teremtsen, és hozzájáruljon az ellátás biztonságához. A 

módosítás célja azon uniós szabályozás átültetése a nemzeti jogrendbe, amelyek a szén-dioxid 

geológiai tárolására, és a vezetékes energiahordozók belső piacára vonatkoznak - mutatott rá. 

A javaslat bányászatra vonatkozó szakasza megalkotja az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid 

tárolásának törvényi szabályozását - tette hozzá. 

Kiemelte, az ásványvagyon a kitermelésig az állam tulajdonában van, de eddig nem volt pontosan 

körülhatárolva, hogy a kutatás során mi és meddig minősül üzleti titoknak. A javaslat az adatvédelmi 

biztos ajánlása alapján ezt is rendezi - mutatott rá. Kitért arra is, hogy 2011.december 3-tól 

megerősítik az energetikai hivatalt. 

LMP: nem látszik a hosszú távú stratégia 

Jávor Benedek arról beszélt: nem látszik, mi az a hosszú távú stratégia, ami alapján a kormány az 

energetikai szabályozást elképzeli. Nem tisztázott, milyen szerepet szán a kormány az államnak és 

piacnak az ármeghatározásban, az energiahordozók tekintetében is számos kérdés nyitott, s azt sem 

tudni az atomenergia szerepe milyen léptékben és távon része az elképzeléseknek. Az energiaárak 

tekintetében sem világosak a szándékok - jegyezte meg. 

Azt mondta, az látható, hogy az energiatársaságok egyelőre lenyelik az ágazati különadókat, de 

hosszútávon, ha tartósan a bekerülési ár alatt tartják az árakat, akkor a szolgáltatók előbb vagy utóbb 

kilépnek a piacról. 

Kitért arra is, hogy a kötelező átvételi rendszer behozatalát nem indokolja a jogharmonizációs 

kényszer. Az okos hálózatokat nem csak a nemzeti hálózatok szintjén kell értelmezni - tette hozzá. A 

szén-dioxid föld alatti tárolásáról azt mondta, remélte, nem jelenik meg ennek a vitatott 

technológiának a széleskörű alkalmazása. 

EP-képviselő: a gázár nem politikai kérdés 

Herczog Edit európai parlamenti képviselő azt mondta: 40 éve nem volt tőkebevonás az energia 

ágazatba. 
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Véleménye szerint Magyarország tőkevonzó képessége az energia területén komoly versenyelőnyt, 

vagy ha ez nem következik be, komoly versenyhátrányt okozhat. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy február negyedikén az EU-csúcs témája az energiabiztonság lesz. 

Véleménye szerint érdemes lett volna egyszerűsíteni az energiaszámlákat. 

Kijelentette: a gázár nem politikai kérdés. 

A Jobbik a képviselőket hiányolta a törvényjavaslat vitájában 

Z. Kárpát Dániel felszólalásában megjegyezte, hogy szinte teljesen üres az Országgyűlés a 

törvényjavaslat tárgyalása alatt. Mint mondta, mindössze három nap volt arra, hogy az 

előterjesztésről szakértőkkel egyeztessenek. 

Véleménye szerint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása egyfajta divatnak 

számító technológia, mivel a valóságban ez a rendszer még nem bizonyított. Ez a hulladék megmarad, 

úgyhogy egy idő után gondoskodni kell az eltüntetéséről is - tette hozzá. 

Varga Géza jobbikos képviselő a települési komplex energiaellátó-rendszereket hiányolta a 

törvényjavaslatból. 

Bödecs Barna (Jobbik) közölte: az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása nem 

környezetbarát megoldás. 

Államtitkár: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés is 

Bencsik János államtitkár a jobbikos Z. Kárpát Dániel felszólalására válaszul azt mondta: jobb lett 

volna, ha több képviselő lett volna jelen az ülésteremben, de, mint mondta, hajnali négyig tartott a 

hétfői ülésnap. 

Kijelentette azt is: a kormány nem készül a hazai energiaellátás felforgatására, nem akarja az 

energiaellátás biztonságának megbillentését. 

Mint mondta, a kormány a fogyasztói érdekek figyelembe vétele mellett kívánta a gyors 

beavatkozásokat megvalósítani az energiaszektorban. 

Úgy fogalmazott: a törvényjavaslat üzenete az, hogy az átmeneti, gyors beavatkozások ideje lejárt. 

Bencsik János közölte: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés is. 

Az államtitkár szerint a szén-dioxid geológiai tárolása áthidaló megoldás lehet. 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az általános vitát lezárta. 

Jobbikos napirend utáni felszólalások 

Farkas Gergely (Jobbik) a szerinte méltatlanul elfeledett irodalmárokra emlékező napirend utáni 

felszólalásainak sorában Sík Sándor piarista tanárra, költőre hívta fel képviselőtársai figyelmét. 

Az ugyancsak jobbikos Novák Előd arról emlékezett meg, hogy 1921-ben Sopron lakossága 

népszavazáson a Magyarországhoz tartozás mellett döntött, ezért december 14-ét egy kilenc évvel 

ezelőtti kormányrendelet a hűség napjává nyilvánította. Felidézte, hogy előzőleg a Héjjas Iván vezette 

Rongyos Gárda megakadályozta az osztrák hadsereg előretörését. Erre is hivatkozva felszólította a 

kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a hatvan évvel ezelőtt Spanyolországban elhunyt 

Héjjas Iván holttestének felkutatása, hazaszállítása és újratemetése érdekében. 

Az ülést ezután Lezsák Sándor lezárta. Az Országgyűlés idei utolsó ülése csütörtökön lesz. 
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Az MSZP és a Jobbik is bírálta a kormányoldalt kedden a parlamentben a sztrájktörvény 

módosításáról szóló javaslat tárgyalásának módja miatt. 

1. rész 

A Ferencvárosi Torna Clubról, a kormány szociális érzéketlenségéről, a médiaörvényről és a nők 

kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről beszéltek kedd reggel napirend előtt felszólalt 

képviselők. A parlamenti munka mintegy négy órával az után kezdődött meg, hogy az előző ülésnap 

véget ért. 

Jobbik: méltó működési körülményeket az FTC-nek! 

A Jobbik fontosnak tartja, hogy az ország legnépszerűbb és legeredményesebb futballklubja az őt 

megillető, méltó feltételek mellett létezzen, ezért a jövőben több olyan javaslata is lesz, amelyek 

többek között a megnyugtató tulajdonviszonyokat szolgálják - mondta Szilágyi György. 

A jobbikos honatya szerint zavarosak az FTC tulajdonviszonyai, a Ferencvárosi Torna Club a szocialista 

kormányok ideje alatt méltatlan és megalázó helyzetbe került: a szocialisták az egyesület 

"zászlóshajóját", a labdarúgást megpróbálták tönkretenni, mert a klub szurkolói hagyományosan 

kommunistaellenesek, valamint MSZP-s politikusok és az MSZP-hez közel álló vállalkozók szemet 

vetettek az értékes területen fekvő stadionra. 

LMP: szociálisan érzéketlen a kormány 

Ez a szociális érzéketlenség kormánya - jellemezte a Fidesz vezette kabinetet Vágó Gábor LMP-s 

honatya. 

"Mi marad a legszegényebbek kosarában?" címmel elmondott felszólalásában arról beszélt, hogy 

tovább nyílik a jövedelmi olló, és a növekvő egyenlőtlenségeket, az alsó társadalmi rétegek 

leszakadását már mellébeszéléssel sem lehet takargatni. 

Az élelmiszerárak inflációja felgyorsult a statisztikai hivatal adatai szerint, az érintett szektorok 

áthárítják a válságadót a fogyasztókra, az adótörvények a legalacsonyabb jövedelműeket sújtják - 

mondta, szavait azzal zárva: az LMP forró tavaszt jósol és boldog karácsonyt kíván. 

Czomba Sándor államtitkár kiállt amellett, hogy a kormány gazdaságpolitikája jó irány, a 

munkahelyteremtést és a családok támogatását tekinti fő törekvésének. Mint mondta, nehéz 

örökséget vett át a kormány tavasszal, ami komoly lépéseket igényelt, de úgy döntöttek, nem a 

szegény embereket fogják "sanyargatni", hanem próbálnak olyan mozgásteret biztosítani, amelyben 

a válság hatásaitól kevésbé sújtott szektorok segíteni tudnak. Hangsúlyozta, az új adórendszer 

arányos és egykulcsos, aki ötször annyit keres, ötször annyit is adózik. 

MSZP: a médiatörvény példátlan hatalmi befolyást ad a Fidesznek 

A szocialista Mandur László úgy értékelte, hogy a frissen elfogadott médiatörvény, amely heves 

tiltakozást váltott ki szakmai és nemzetközi jogvédő körökben is, példátlan módon ad hatalmi 

http://www.nyugatmagyar.hu/belfold_hirek/fradi_mti_sztrajktorveny/2195210/
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befolyást és felügyeletet a médiahatóságon és intézményein keresztül a kormánynak, illetve kilenc 

éven át a Fidesznek. Egy párt befolyása alá helyezték a közmédiumokat - jelentette ki az ellenzéki 

képviselő. 

Utalt arra, hogy az első médiatörvény megszületésénél a 72 százalékos többséggel bíró kormány 

odafigyelt arra, hogy az ellenzéknek is ellenőrzési jogot adjon, hogy ne lehessen "önkényeskedni" a 

média fölött. Szerinte jelenleg "a közhatalom kiszervezése" folyik. Boldog karácsonyt és sikerekben 

gazdag Magyarországot! - fejezte be felszólalását Mandur László. 

Nyitrai Zsolt államtitkár reagálásában azt mondta, hogy riogatnak a szocialisták, azzal vádolják a 

Fideszt, amit ők követtek el. Hogy miként működött a pártállami média, megkérdezheti a szocialista 

padsorokban ülő, korábban cenzorként működő társaitól - fordult Mandur Lászlóhoz. 

"A sajtószabadság kérdésében önöktől nem áll módunkban jó tanácsokat elfogadni" - folytatta, 

kijelentve: a médiatörvény nem tesz szájkosarat az újságírók szájára, mindössze megteremti a 

lehetőségét annak, hogy a jogszerűtlen médiatartalmat szankcionálni lehessen; átlátható 

szabályozást teremt, a jogbiztonságot szolgálja. A korábbi pazarló, átláthatatlan, pártérdekeknek 

kitett, a szocialisták által pénzkifizető helyként használt médiarendszert átalakítjuk, átlátható, 

racionális, takarékos közmédiarendszert teremtünk meg - szögezte le Nyitrai Zsolt. 

Fidesz: sokan járnak jól a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségével 

A fideszes Selmeczi Gabriella azt a hétfőn elfogadott törvényt méltatta, amelynek értelmében 40 év 

munkaviszony után teljes jogú öregségi nyugdíjba mehetnek a nők. Kiemelte, hogy a 

gyermekneveléssel eltöltött időnél az ötödik gyermek után - a 8 évhez - gyermekenként egy évet 

lehet pluszban elszámolni, így akár 15 év is elszámolható. Nagyon sokan járnak jól ezzel, a törvény 

elismeri a nőknek az élet minden területén való helytállását - értékelte, megjegyezve: 2011-ben 24 

ezer nő élhet ezzel a kedvezménnyel. 

2. rész 

Kedden megkezdődött a parlamentben az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat vitája. A 

kormánypártok elfogadásra javasolták a tervezetet, amit az ellenzéki pártok csak módosításokkal 

támogatnak. 

Kontrát: javulni fog a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát 

Kontrát Károly belügyi államtitkár a törvényjavaslat expozéjában azt mondta: az Európai Rendőrségi 

Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló határozat átültetése javítani fogja a szervezett bűnözés, és a 

terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát, segíti a közrend és közbiztonság megerősítését. 

Közölte, a javaslat markánsan elkülöníti egymástól a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a 

vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre, valamint a magánnyomozói 

tevékenységre vonatkozó szabályozást; magánnyomozói tevékenységet csak a személy, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara tagjai végezhetnek, a javaslat megszünteti a 

magánbiztonsági iparágban jelenleg jellemző alvállalkozói láncokat. 

A pirotechnikai tevékenység továbbra is szoros hatósági kontroll alatt, engedélyhez kötött 

tevékenységként lesz végezhető - mondta. 

Az MSZP módosításokat kér 
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Harangozó Tamás (MSZP) szerint a javaslat a bűnözéssel szembeni közös fellépés miatt nagy 

jelentőségű. 

Mint mondta, az MSZP minden, a jogharmonizációra irányuló erőfeszítést támogatni fog, a 

jogharmonizáció ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Magyarország egyszerű végrehajtói pozícióban 

lenne. A javaslat szerinte alapvetően elfogadható módon tesz eleget a jogharmonizációs 

kötelezettségének, de - hangsúlyozta - pártja módosító javaslatokat fog benyújtani az indítványhoz. 

Közölte azt is: az MSZP egyetért azzal, hogy a polgári pirotechnikai tevékenység alapjait törvényben 

kell lefektetni, azonban szerintük ezt nem a lőfegyverekről szóló törvényben kellene szabályozni. 

Az MSZP az indítvány támogatását a módosító javaslatok elfogadásától teszi függővé - jelentette ki. 

Fidesz: igen a törvényjavaslatra 

A fideszes Ágh Péter közölte: a lőfegyverekről szóló törvény módosításának indoka az EU 

jogalkotásában bekövetkezett változás. 

Mint kiemelte, a pirotechnikai tevékenységeket továbbra is mindenképpen engedélyhez kell kötni. 

Hozzátette: a pirotechnikai tevékenység végzésére jogosító engedély egyik feltétele az, hogy az 

engedély jogosultja büntetlen előéletű legyen, ami szabályozás azonban csak törvényben írható elő. 

Jobbik: hibák a javaslatban 

Volner János (Jobbik) megjegyezte, hogy a javaslatban helytelenül írták le a Terrorelhárítási Központ 

nevét. Véleménye szerint ez arra utal, hogy az, aki a szöveget megfogalmazta, nem foglalkozik napi 

szinten ezzel a területtel, tehát nem ért hozzá. 

Fontosnak nevezte, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal is belekerüljön a törvénybe. Mint mondta, 

évről-évre több tízmilliárdnyi euró kárt okoz, hogy a fehérgalléros bűnözők áfacsalásokat követnek el. 

Hozzátette: ha 12 milliárd forintot elkülönít az állam a növekvő terrorveszély miatt, akkor a 

terrorizmus gazdasági hátterének felderítése érdekében is minden meg kell tennie a kormánynak. 

KDNP: a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia 

Básthy Tamás (KDNP) a terrorizmus elterjedése miatt fontosnak nevezte a nemzetközi 

együttműködést, szerinte a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia, a nemzetközi 

együttműködés alapvető fóruma az Europol. 

Hangsúlyozta, a javaslat a magyar bűnüldözés és bűnmegelőzés hasznára válik. A KDNP a 

törvénytervezet elfogadását javasolja - jelentette ki. 

LMP: jogállami elemeket feszeget két változtatás 

Az LMP-s Dorosz Dávid közölte: a tervezetben két olyan változtatás van, mely jogállami elemeket 

feszeget. Egyik ilyen a kötelező kamarai tagságnak az eltörlése a vagyonvédelem területén, a másik 

pedig a jogos önhatalomnak, mint korlátnak az eltörlése a vagyonvédelmi tevékenység körében. 

Véleménye szerint szigorúbb szabályok kellenek arra nézve, hogy kiből, mikor és hogyan lehet 

biztonsági őr. Miért épp a civil biztonsági szolgálatok kapnak több jogosítványt a kormánytól? - 

kérdezte. Az LMP is módosító indítványai elfogadásától teszi függővé, hogy támogatja-e a 

törvényjavaslatot. 

Jobbik: a tervezet előrelépés, de vannak hiányosságai 

Bertha Szilvia (Jobbik) szerint a tervezett szabályozás előrelépés, de vannak benne hiányosságok. 

Példaként említette, hogy a rendőrség által kiadott engedélyek továbbra is csak öt évig lesznek 

érvényesek. A Jobbik az érvényességet a visszavonásig állapítaná meg. 
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A fogalmak tisztázását is hiányolta a jogszabályból; szorgalmazta, hogy a kamara meghatározásakor 

vizsgálják felül annak tevékenységét is. 

Reménykeltőnek nevezte az alvállalkozói lánc szabályozását. A kötelező kamarai tagság 

megszüntetését fontos pontnak tartotta, de a 2012. január 1-i hatálybalépést későinek nevezte, mert 

így további egy évig fent fog állni egy uniós jogharmonizációs probléma. 

Kormány: jó törvény születhet 

Kontrát Károly államtitkár megköszönte a képviselőknek, hogy ismertették álláspontjaikat és 

megjegyezte, véleménye szerint minden lehetőség adott, hogy jó törvény szülessen az ügyben. 

Lezsák Sándor levezető elnök ezt követően az általános vitát lezárta. 

Mielőtt a Ház áttért volna a részletes vitákra, Lezsák Sándor délig tárgyalási szünetet rendelet el, 

mert az Országgyűlés hétfői ülésnapja kedd hajnalban ért véget és a részletes vitákat előkészítő 

bizottságok üléseit kedd délelőtt 11-re hívták össze. 

3. rész 

A Magyar Távirati Irodáról (MTI) szóló határozati javaslat és a sztrájktörvény részletes vitájával 

folytatta munkáját kedden az Országgyűlés. Utóbbi tárgyalásakor személyeskedésektől sem mentes 

szócsata bontakozott ki a kormánypárti és a szocialista képviselők között. 

Jobbik: elegendő a független könyvvizsgáló ellenőrzése az MTI-nél 

A jobbikos Nyikos László azt mondta, hogy korábban sem volt érhető, miért kell két külső független 

pénzügyi szervnek ellenőrzést folytatnia egyazon helyen. Kiemelte: iszonyatosan drágán történnek a 

külső ellenőrzések, ezért értenek egyet azzal, hogy a független könyvvizsgáló munkája elengedő, s ne 

kötelezzék az ÁSZ-t minden évben az ellenőrzésre. Vitatható, miért éppen az MTI az, ahová ilyen 

gyakorisággal kellene mennie a számvevőszéknek - tette hozzá. Helyes a javaslat, célszerű az ÁSZ 

ezen feladatát elhagyni - mondta a képviselő, aki ugyanakkor módosító indítványt adott be a 

javaslathoz. 

Frakciótársa, Novák Előd szerint a valóban indokolt megszüntetés után, ha mégis készít az ÁSZ 

véleményt, indokolt, hogy ez az Országgyűlés elé kerüljön. Az MTI 2009-es jelentését ugyanakkor 

még mindig nem tűzte napirendre az Országgyűlés - jegyezte meg, hozzátéve: nem jó, hogy a 

parlament működésében ilyen hiányosságok vannak. Arról beszélnek, milyen legyen az MTI 

beszámolója, miközben az még nincs is az asztalon. Milyen kontrollt gyakorol az Országgyűlés, ha 

nem tárgyalják időben? - kérdezte. 

MSZP: támogatják a Jobbik módosító indítványát 

Göndör István egyetértett Nyikos László módosító indítványával, bár mint mondta, sok reményt nem 

fűz annak elfogadásához. A beszámolót a részvénytársaságot felügyelő bizottság véleményével, s a 

külső kontrollt biztosító könyvvizsgálói jelentéssel együtt kell előterjeszteni, ez felel meg a hatályos 

törvényeknek - hangsúlyozta. Hozzátette: érthetetlen, hogy a javaslat beterjesztői ezt miért nem 

akarják figyelembe venni. 

L. Simon László (Fidesz) előterjesztőként azt mondta, hogy félreértések sorozatáról van szó. Az ÁSZ 

jelentését minden évben megtárgyalja a kulturális és sajtóbizottság, ezt megtörtént most is. Az 

Országgyűlésnek nem kell tárgyalnia róla - mondta. Az ÁSZ az állam részéről ellenőrizte az MTI-t, s az, 

hogy legyen egy könyvvizsgálója, ettől független. A médiatörvény, amit hétfőn fogadtak el, azt rögzíti, 

hogy új közmédiumrendszer jön létre, s az MTI ellenőrzésében az Országgyűlésnek nincs feladata. Az 

a cél, hogy az ÁSZ-nak ne kelljen felesleges munkát elvégeznie - mutatott rá. 
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Az elnöklő Balczó Zoltán a részletes vitát lezárta, a módosító javaslatokról csütörtökön határoznak a 

képviselők. 

MSZP: módosítások a sztrájktörvényhez 

Lamperth Mónika azon indítványa mellett érvelt, amelyik kezdeményezi, hogy az elégséges 

szolgáltatás mértékét a munkaadók és munkavállalók közötti megállapodás rögzítse. 

A szocialista politikus szerint ha valamilyen szabályt az OÉT elé kerül vinni, akkor ez a törvény olyan. 

Kifogásolta, hogy a módosításról a szakszervezeteket és munkavállalókat nem kérdezték meg. Senki 

nem szereti, ha a sztrájk eszközéhez kell nyúlni, erről nehezen hozzák meg a döntést az érintettek, de 

rendkívül fontos alkotmányos alapjog, hogy ezzel élhessenek - mutatott rá. Úgy értékelte, hogy a 

sztrájkjog egyoldalú korlátozásáról van szó a mostani javaslatban. Akkor járnának el korrekten, ha ezt 

a javaslatot visszavonnák, de ha erre nem hajlandók, legalább fogadják el a szocialisták módosító 

indítványait - mondta. 

Fidesz: alkotmánynak megfelelően kívánják rendezni a helyzetet 

Kara Ákos, a javaslat egyik fideszes előterjesztője azzal egyetértett, hogy egy sztrájkról szóló döntést 

nehezen hoznak meg a munkavállalók. A döntést nagyon sok minden befolyásolja, így például a 

kollektív szerződés. Hite szerint a javaslat az alkotmánynak megfelelően, a sztrájk mint alkotmányos 

alapjog mellett próbálja rendezni az elégséges szolgáltatás kérdését - mondta. 

Kontúr Pál azt mondta, hogy a szocialisták gyorsan elfelejtették a közelmúltat, amikor 

együttműködést kötöttek a baráti szakszervezetekkel. Akár a BKV-, akár a Malév-sztrájk letörésére 

sztrájktörőket hoztak - jegyezte meg, s feltette a kérdést, ilyen nyolc év után hogy mernek a 

kisemberek nevében szólni? 

"Ne beszéljenek érdekvédelemről, (...) csak a pénzt és megszorításokat ismerték világ életükben" - 

fogalmazott. A törvénynek világosnak kell lennie, a módosítás pedig semmilyen alkotmányos jogot 

nem sért. 

MSZP: fél a kormány 

Göndör István szerint Kontúr Pál demagóg. Azt hangoztatta, hogy többéves előkészítés kellene, de 

ettől a kormány fél: éjjel "kergették le" az általános vitát, nincs értelme hozzászólni sem, s látszik, 

hogy egyetlen módosítást fogadnak majd el. 

Jobbik: politikát csinálnak a sztrájkhoz való jogból 

Gyenes Géza azt mondta, hogy azt látja, a kormánypárti és szocialista képviselők politikát csinálnak a 

sztrájkhoz való jogból. A kényszerítőeszközt teljes mértékben ki akarja kapcsolni a kormány 

javaslatával - jegyezte meg a jobbikos honatya. 

Répássy Róbert: a parlamentarizmus lényege a képviselők törvénykezdeményezési joga 

A közigazgatási tárca államtitkára azt mondta, a kormány tiszteletben tartja a képviselők 

törvénykezdeményezési jogát, ez a parlamentarizmus lényege. Ha az ellenzék úgy gondolja, 

adminisztratív feltételhez kössék, hogy csak egyeztetés után nyújthassák be javaslatukat, lehet ezt is, 

ha az önkorlátozást vállalják. 

Hozzátette: a szocialisták a jogállamiságot leginkább a bíróságtól féltik, a munkaügyi bíróságnak ilyen 

kérdésekben meg van a megfelelő szakértelme, és felkészült, hogy a munkaügyi vitákat eldöntse. 

Alkotmányos érdek, hogy a még elégséges szolgáltatást meghatározzák - jegyezte meg. 

4. rész 
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Az MSZP és a Jobbik is bírálta a kormányoldalt kedden a parlamentben a sztrájktörvény 

módosításáról szóló javaslat tárgyalásának módja miatt. Az indítvány egyik fideszes előterjesztője, 

Kontur Pál szerint azonban a szocialistákat zavarja, hogy ők tiszta vizet szeretnének önteni a pohárba 

sztrájkügyben. 

Vita a sztrájktörvény-módosítás tárgyalásának módja miatt 

Lamperth Mónika (MSZP) szerint a kormányoldal úgy gondolja, a "fülkeforradalom" arra is 

felhatalmazta őket, hogy kikerüljék az egyeztetést. A politikus úgy véli, nem lehet úgy jogszabályt 

alkotni, hogy például a most tárgyalt sztrájktörvény esetében a javaslatot pénteken lehetett először 

olvasni. Frakciótársa, Göndör István is azt kérte a részletes vitában, legyen elég idő az előterjesztés 

parlamenti megvitatására. 

A fideszes Varga Mihály azonban arra hívta fel a figyelmet, hogy a sztrájkkal kapcsolatos kérdések 

rendezése nem halasztható tovább, döntést kell hozni. "Nem korlátozni akarunk, hanem szabályozni" 

- mondta. 

Kontur Pál szerint a szocialistákat zavarja, hogy a Fidesz szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. 

Lamperth Mónika azonban kikérte magának a fideszes politikus szavait. 

A Jobbik képviselője, Volner János úgy vélekedett: a közvélemény elől eldugottan akarják 

keresztülverni a javaslatot. Ez a munkamódszer támogathatatlan - jelentette ki. 

Álláspontja szerint a kormányoldal szeretné megakadályozni, hogy a munkavállalók hatékonyan 

képviseljék az érdekeiket. 

A részletes vitát az ülés levezető elnöke lezárta. 

Energetikai tárgyú törvények 

Bencsik János államtitkár az energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 

expozéjában kifejtette: az energiabiztonság, a fenntarthatóság, a versenyképesség, a 

gazdaságélénkítés és a fogyasztóvédelem szempontjait figyelembe véve kívánja a kormány a hazai 

energiaszabályozás rendszerét továbbfejleszteni. 

Mint mondta, a bányatörvény módosításáról szóló előterjesztés célja megalkotni az energetikai és 

ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolásának szabályait és a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 

uniós irányelvekkel és határozatokkal összhangban törvényben szabályozni a szén-dioxid tárolását, 

ami alapja a részletes kormányrendeleti szabályozásnak. 

Bencsik János úgy fogalmazott: a törvénycsomag javaslatot tesz a szolgáltatásból történő kikapcsolás 

szabályainak módosítására is. Mint mondta, a lakossági felhasználók kikapcsolásának alapvető 

feltételét jelenti bizonyos mértékű felhalmozott lejárt tartozás. Hozzátette: a tervezet ennek 

mértékét a jelenlegi 90 napról 60 napra javasolja csökkenteni, aminek célja annak megakadályozása, 

hogy a felhasználó jelentős mértékű tartozást halmozzon fel. 

A Fidesz bízik az energetikai tárgyú törvények támogathatóságában 

Koszorús László, a Fidesz vezérszónoka azt mondta: bízik benne, hogy szakmai vita után a 

törvénytervezet támogatható a parlamenti frakciók számára. 

Elmondta: a módosításokat uniós irányelvek határozzák meg. 

A bányászatról szóló törvény módosításának célja elsősorban energetikai és ipari eredetű szén-dioxid 

geológiai tárolása jogszabályi környezetének megteremtése - közölte. 

Szólt arról is, hogy az uniós szétválasztási szabályok szerint ha 2009. szeptember 3-án az átviteli 

rendszerben tulajdonnal rendelkező vállalkozás vertikálisan integrált vállalkozás része, akkor a 
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tagállamoknak lehetőséget kell adni a tulajdonjogi szétválasztás, valamint az ellátási és termelési 

érdekektől független átviteli rendszerirányító vagy az átviteli rendszerüzemeltető közötti választásra. 

Ennek kapcsán megjegyezte: e rendelkezés ágazati jogszabályokba való átültetésekor biztosítják 

mindhárom szétválasztási modellt, úgy, hogy nem írják elő egyik elsőbbségét sem. 

Az okos mérésről, okos hálózatókról azt mondta: 2012. szeptember 3-ig kell elkészíteni a bevezetésre 

vonatkozó hatástanulmányt; bevezetni pedig 2020-ig kell a fogyasztók 80 százaléka esetében, ha azt 

a hatásvizsgálat ésszerűnek tartja. 

Az ügyfélszolgálatokról egyebek között azt mondta: mindkét szektorban a fokozódó szigor elve 

mellett kell ezeket üzemeltetni. 

Az MSZP szerint gyanús a törvényjavaslat 

Szekeres Imre, az MSZP vezérszónoka arról beszélt, hogy a törvényjavaslat vitatása több, mint 

gyanús, a törvényt a szocialisták nem tudják támogatni. Megjegyezte: alig egy éve a parlamenti 

pártok teljes egyetértésben fogadták el az uniós irányelvek harmadik csomagjának alapvető lépéseit 

a mai kormánypártok, azaz az akkori ellenzék szavazataival. 

Hozzátette: az akkor elfogadott törvény legfőbb célja az volt, hogy az új irányelvek értelmében, a 

korábbi szabályozásnál szigorúbb, az érintett vállalkozások jelentős átszervezését igénylő, 

úgynevezett szétválasztási szabályokat vezessenek be, és azokat megfelelő időben ültessék át a 

magyar jogba. 

"Erős a gyanú, hogy e mögött van egy olyan szándék, amely a földgáz szállításba avatkozna be egy 

nagyon erőteljes tulajdonosváltás révén" - fogalmazott a szocialista politikus annak kapcsán, hogy az 

új kormány szerint a szétválasztási szabályokat csak 2012. március 3-ától kell alkalmazni. 

Azt mondta még, hogy a szétválasztási szabályok kuszák, nehezen következőek, tervgazdasági modell 

felé mutatnak; a jogszabály visszalép a fogyasztói jogok területén; az irányelvektől eltérően a javaslat 

alapján a kormányzat, a miniszter egyre nagyobb döntési kompetenciát kap az energiapiacok 

működtetésére, a miniszter számára befolyást engedne még a rendszerhasználati díjak 

meghatározásába is; szűkül a ki nem kapcsolható fogyasztók köre. 

Leszögezte: Magyarországnak van energiapolitikája, amelyet közösen alakítottak ki, 2008-ban teljes 

egységben fogadták el az országgyűlési határozatot. 

5. rész 

A Kereszténydemokrata Néppárt szerint szükség van a megfelelő jogszabályi keretek kijelölésére, míg 

az LMP vezérszónoka arról beszélt, hogy nem látszik a kormány hosszú távú energiapolitikai 

stratégiája. 

KDNP: megfelelő jogszabályi keretekre van szükség 

Aradszky András kiemelte, a gondos kormányzati munka eredményeként kezelhető javaslat került a 

Ház elé. Az esetleges pontosítására kellő határidőt kaptak - jegyezte meg. 

A kormánypárti vezérszónok hangsúlyozta: szükség van megfelelő jogszabályi keretek kijelölésére. A 

belső földgáz- és villamos energiapiac célja, hogy az uniós lakosság számára valós választási 

lehetőséget, új üzleti lehetőségeket nyisson, bővítse a határokon keresztüli kereskedelmet, ezáltal 

versenyképes árakat, magas szintű árakat teremtsen, és hozzájáruljon az ellátás biztonságához. A 

módosítás célja azon uniós szabályozás átültetése a nemzeti jogrendbe, amelyek a szén-dioxid 

geológiai tárolására, és a vezetékes energiahordozók belső piacára vonatkoznak - mutatott rá. 
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A javaslat bányászatra vonatkozó szakasza megalkotja az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid 

tárolásának törvényi szabályozását - tette hozzá. 

Kiemelte, az ásványvagyon a kitermelésig az állam tulajdonában van, de eddig nem volt pontosan 

körülhatárolva, hogy a kutatás során mi és meddig minősül üzleti titoknak. A javaslat az adatvédelmi 

biztos ajánlása alapján ezt is rendezi - mutatott rá. Kitért arra is, hogy 2011.december 3-tól 

megerősítik az energetikai hivatalt. 

LMP: nem látszik a hosszú távú stratégia 

Jávor Benedek arról beszélt: nem látszik, mi az a hosszú távú stratégia, ami alapján a kormány az 

energetikai szabályozást elképzeli. Nem tisztázott, milyen szerepet szán a kormány az államnak és 

piacnak az ármeghatározásban, az energiahordozók tekintetében is számos kérdés nyitott, s azt sem 

tudni az atomenergia szerepe milyen léptékben és távon része az elképzeléseknek. Az energiaárak 

tekintetében sem világosak a szándékok - jegyezte meg. 

Azt mondta, az látható, hogy az energiatársaságok egyelőre lenyelik az ágazati különadókat, de 

hosszútávon, ha tartósan a bekerülési ár alatt tartják az árakat, akkor a szolgáltatók előbb vagy utóbb 

kilépnek a piacról. 

Kitért arra is, hogy a kötelező átvételi rendszer behozatalát nem indokolja a jogharmonizációs 

kényszer. Az okos hálózatokat nem csak a nemzeti hálózatok szintjén kell értelmezni - tette hozzá. A 

szén-dioxid föld alatti tárolásáról azt mondta, remélte, nem jelenik meg ennek a vitatott 

technológiának a széleskörű alkalmazása. 

EP-képviselő: a gázár nem politikai kérdés 

Herczog Edit európai parlamenti képviselő azt mondta: 40 éve nem volt tőkebevonás az energia 

ágazatba. 

Véleménye szerint Magyarország tőkevonzó képessége az energia területén komoly versenyelőnyt, 

vagy ha ez nem következik be, komoly versenyhátrányt okozhat. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy február negyedikén az EU-csúcs témája az energiabiztonság lesz. 

Véleménye szerint érdemes lett volna egyszerűsíteni az energiaszámlákat. 

Kijelentette: a gázár nem politikai kérdés. 

A Jobbik a képviselőket hiányolta a törvényjavaslat vitájában 

Z. Kárpát Dániel felszólalásában megjegyezte, hogy szinte teljesen üres az Országgyűlés a 

törvényjavaslat tárgyalása alatt. Mint mondta, mindössze három nap volt arra, hogy az 

előterjesztésről szakértőkkel egyeztessenek. 

Véleménye szerint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása egyfajta divatnak 

számító technológia, mivel a valóságban ez a rendszer még nem bizonyított. Ez a hulladék megmarad, 

úgyhogy egy idő után gondoskodni kell az eltüntetéséről is - tette hozzá. 

Varga Géza jobbikos képviselő a települési komplex energiaellátó-rendszereket hiányolta a 

törvényjavaslatból. 

Bödecs Barna (Jobbik) közölte: az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid geológiai tárolása nem 

környezetbarát megoldás. 

Államtitkár: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés is 

Bencsik János államtitkár a jobbikos Z. Kárpát Dániel felszólalására válaszul azt mondta: jobb lett 

volna, ha több képviselő lett volna jelen az ülésteremben, de, mint mondta, hajnali négyig tartott a 

hétfői ülésnap. 
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Kijelentette azt is: a kormány nem készül a hazai energiaellátás felforgatására, nem akarja az 

energiaellátás biztonságának megbillentését. 

Mint mondta, a kormány a fogyasztói érdekek figyelembe vétele mellett kívánta a gyors 

beavatkozásokat megvalósítani az energiaszektorban. 

Úgy fogalmazott: a törvényjavaslat üzenete az, hogy az átmeneti, gyors beavatkozások ideje lejárt. 

Bencsik János közölte: az energiaellátás nemzetbiztonsági kérdés is. 

Az államtitkár szerint a szén-dioxid geológiai tárolása áthidaló megoldás lehet. 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az általános vitát lezárta. 

Jobbikos napirend utáni felszólalások 

Farkas Gergely (Jobbik) a szerinte méltatlanul elfeledett irodalmárokra emlékező napirend utáni 

felszólalásainak sorában Sík Sándor piarista tanárra, költőre hívta fel képviselőtársai figyelmét. 

Az ugyancsak jobbikos Novák Előd arról emlékezett meg, hogy 1921-ben Sopron lakossága 

népszavazáson a Magyarországhoz tartozás mellett döntött, ezért december 14-ét egy kilenc évvel 

ezelőtti kormányrendelet a hűség napjává nyilvánította. Felidézte, hogy előzőleg a Héjjas Iván vezette 

Rongyos Gárda megakadályozta az osztrák hadsereg előretörését. Erre is hivatkozva felszólította a 

kormányt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a hatvan évvel ezelőtt Spanyolországban elhunyt 

Héjjas Iván holttestének felkutatása, hazaszállítása és újratemetése érdekében. 

Az ülést ezután Lezsák Sándor lezárta. Az Országgyűlés idei utolsó ülése csütörtökön lesz. 
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Médium:  

Bors Online 
Szerző: Balajti Péter-Huszti Zoltán 
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Ki védi meg a vásárlót a biztonsági őrtől? 
Link: http://www.borsonline.hu/news.php?op&hid=36938 

 

Nem az átvizsgálásra, hanem annak módjára és hangnemére panaszkodtak, akik az országgyűlési 

biztoshoz fordultak. Szabó Máté megállapítása szerint a vagyonvédők munkája szabályozatlan. 

Elegük lett a biztonsági őrök sértő és megalázó viselkedéséből azoknak, akik Szabó Máté 

országgyűlési biztoshoz fordultak. Az ombudsman felemelte szavát a megalázó bánásmód és az 

emberi méltóság sárba tiprása ellen. A belügyminiszterhez fordult annak érdekében, hogy a 

biztonsági őrök is azonosítót viseljenek, és szigorúbb szakmai ellenőrzésben részesüljenek. 

– Tucatnyi levélíró panaszából derül ki, hogy az emberek nem az átvizsgálás ténye, sokkal inkább a 

módja és az azt kísérő hangnem miatt tiltakoztak, különösen a gyerekekkel szemben tapasztalt 

visszásságokra – tájékoztatta lapunkat dr. Hajas Barnabás, az Országgyűlési Biztos Hivatalának 

osztályvezetője. 

– Szabó Máté a vagyonőrök magatartását nem vizsgálhatta, az viszont kiderült, hogy konkrét 

panaszmegtételére a biztonsági őrök azonosítójának hiánya miatt több helyen nincs lehetőség. Míg a 

rendőri intézkedésekkel szemben számos fórumon élhetnek panaszukkal az állampolgárok, addig a 

http://www.borsonline.hu/news.php?op&hid=36938
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biztonsági őrök kapcsán csak a kamarához fordulhatnak, ami sokak szerint nem jelent komoly 

visszatartó erőt – közölte az osztályvezető. Százhúszezer biztonsági őr dolgozik hazánkban, ehhez 

képest az évi kétszáz panasz nem tűnik soknak, de ennek az is lehet az oka, hogy az emberek nem 

tudják, hová fordulhatnak, kevesen ismerik a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamarát (SZVMSZK). 

– Felháborítónak tartom azt, ha valaki jogaival visszaélve, tiszteletlenül vagy türelmetlenül bánik az 

emberrel, fiatalokat szülői értesítés és jelenlét nélkül gyanúsítgat, az pedig egyenesen tűrhetetlen, 

hogy félrevonjanak, levetkőztessenek egy gyereket – mondja Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke. A 

kamara a szakszerűtlenül intézkedő biztonsági őrt írásban figyelmezteti, majd pénzbírsággal sújtja, de 

a visszaesőket akár ki is zárja a kamarából, vagyis nem folytathatja munkáját. Idén húsz tagtól váltak 

meg. 

– A leggyakoribb tévhit az, hogy a biztonsági őr hatóság. Jogában áll ugyan belenézni a vásárló 

csomagjába, és azonos neműnél ruházatátvizsgálást is tarthat, mindezeket azonban megtagadhatja a 

vevő. Ilyenkor viszont ott tarthatja és a kiérkező rendőrnek átadhatja azt, aki gyanús a számára – 

tájékoztat Német Ferenc, majd hozzáteszi: – Gyakran a biztonsági őröket foglalkoztató cégek 

kényszerítik törvénytelenségekre megbízottaikat, természetesen csak szóban. Sajnos a kamara egy 

2005-ös törvény óta nem léphet fel az ilyen cégekkel szemben. Ráadásul hiába zárjuk ki a biztonsági 

őrt a kamarából, rögtön felvesznek a helyére egy másikat, és folytatódik minden ugyanúgy. Az elnök 

is változásokat sürget: tömegképzés helyett minőségi oktatást, folyamatos továbbképzést. 

Bár több biztonsági céget kérdeztünk az ombudsman állásfoglalásáról, alig akartak nyilatkozni. 

– Embereink fényképes azonosítót viselnek – mondta egy nagy áruházakat védő cég vezetője. – 

Panasz esetén közvetlenül vagy a vásárlók könyvén keresztül is meg lehet bennünket keresni, minden 

bejelentést kivizsgálunk. Gyakori, hogy más áruházban vásárolt termékről nem veszik le a lopásgátló 

csipet, és ez nálunk jelez. Olyan is előfordul, hogy valakit lopáson érünk, mégis panaszt tesz. 

– Túl sok az előítélet és az elvárás a biztonsági őrökkel szemben – vélekedik Kincs István, az Őrmester 

Részvénytársaság közgyűlési elnöke. – Nem ritka, hogy mindenesnek, árucipelőnek, irányjelzőnek 

nézik a vagyonőrt. Nem hinném, hogy sokkal gorombábbak az őrök, mint a más területen dolgozók. 

Ki ne találkozott volna már rosszkedvű pénztárossal? Viszont amíg Svájcban vagy Svédországban 

hatóránként van váltás, addig nálunk 12, illetve 24 óráznak a szolgálatot teljesítők, így műszak végére 

ingerültebbek. 

A kis cégek a képzésen és a munkaruhán spórolnak, ráadásul náluk előfordulhat, hogy nem jelentik 

be a dolgozójukat. Mi minden panaszt kivizsgálunk, embereink azonosítóval rendelkeznek, és az 

őrzött területen jól látható helyen szerepel az elérhetőségünk is. Kollégáink soha nem minősítenek. 

Nem mondják, hogy az illető lopott, hanem vásárlási tétel ellenőrzést kérnek tőle, s ha valami nem 

stimmel, az jegyzőkönyvbe kerül. 

A kimutatások szerint egy nagyobb áruházban évente akár milliós kárt is okozhatnak a bolti tolvajok, 

ezzel indokolják a biztonsági berendezések és szakemberek jelenlétét. De a vagyonőröknek lehetőség 

szerint észrevétlenül kellene dolgozniuk. 

– Ha az őr akkora, mint egy kétajtós szekrény, fellépése sokkolhatja a vevőt, intézkedését fizikai 

fenyegetettségként élheti meg. Az is megviseli az embert lelkileg, ha olyat feltételeznek róla, aminek 

még a gondolata is távol áll tőle. A ruházat átvizsgálása az érzékenyebbek számára felér egy durva 

behatolással az intim szférába – példálózik Szlobodnyik Csaba klinikai szakpszichológus. – Egy-egy 
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ilyen incidens után az érintett többet nem tér be az adott üzletbe, vagyis a tapintatlan ügyintézés a 

kereskedőnek sem érdeke. 
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Nem az átvizsgálásra, hanem annak módjára és hangnemére panaszkodtak, akik az országgyűlési 

biztoshoz fordultak. Szabó Máté megállapítása szerint a vagyonvédők munkája szabályozatlan. 

Elegük lett a biztonsági őrök sértő és megalázó viselkedéséből azoknak, akik Szabó Máté 

országgyűlési biztoshoz fordultak. Az ombudsman felemelte szavát a megalázó bánásmód és az 

emberi méltóság sárba tiprása ellen. A belügyminiszterhez fordult annak érdekében, hogy a 

biztonsági őrök is azonosítót viseljenek, és szigorúbb szakmai ellenőrzésben részesüljenek. 

– Tucatnyi levélíró panaszából derül ki, hogy az emberek nem az átvizsgálás ténye, sokkal inkább a 

módja és az azt kísérő hangnem miatt tiltakoztak, különösen a gyerekekkel szemben tapasztalt 

visszásságokra – tájékoztatta lapunkat dr. Hajas Barnabás, az Országgyűlési Biztos Hivatalának 

osztályvezetője. 

– Szabó Máté a vagyonőrök magatartását nem vizsgálhatta, az viszont kiderült, hogy konkrét 

panaszmegtételére a biztonsági őrök azonosítójának hiánya miatt több helyen nincs lehetőség. Míg a 

rendőri intézkedésekkel szemben számos fórumon élhetnek panaszukkal az állampolgárok, addig a 

biztonsági őrök kapcsán csak a kamarához fordulhatnak, ami sokak szerint nem jelent komoly 

visszatartó erőt – közölte az osztályvezető. Százhúszezer biztonsági őr dolgozik hazánkban, ehhez 

képest az évi kétszáz panasz nem tűnik soknak, de ennek az is lehet az oka, hogy az emberek nem 

tudják, hová fordulhatnak, kevesen ismerik a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamarát (SZVMSZK). 

– Felháborítónak tartom azt, ha valaki jogaival visszaélve, tiszteletlenül vagy türelmetlenül bánik az 

emberrel, fiatalokat szülői értesítés és jelenlét nélkül gyanúsítgat, az pedig egyenesen tűrhetetlen, 

hogy félrevonjanak, levetkőztessenek egy gyereket – mondja Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke. A 

kamara a szakszerűtlenül intézkedő biztonsági őrt írásban figyelmezteti, majd pénzbírsággal sújtja, de 

a visszaesőket akár ki is zárja a kamarából, vagyis nem folytathatja munkáját. Idén húsz tagtól váltak 

meg. 

– A leggyakoribb tévhit az, hogy a biztonsági őr hatóság. Jogában áll ugyan belenézni a vásárló 

csomagjába, és azonos neműnél ruházatátvizsgálást is tarthat, mindezeket azonban megtagadhatja a 

vevő. Ilyenkor viszont ott tarthatja és a kiérkező rendőrnek átadhatja azt, aki gyanús a számára – 

tájékoztat Német Ferenc, majd hozzáteszi: – Gyakran a biztonsági őröket foglalkoztató cégek 

kényszerítik törvénytelenségekre megbízottaikat, természetesen csak szóban. Sajnos a kamara egy 

http://www.szinesbulvarlap.hu/news.php?op&hid=36938
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2005-ös törvény óta nem léphet fel az ilyen cégekkel szemben. Ráadásul hiába zárjuk ki a biztonsági 

őrt a kamarából, rögtön felvesznek a helyére egy másikat, és folytatódik minden ugyanúgy. Az elnök 

is változásokat sürget: tömegképzés helyett minőségi oktatást, folyamatos továbbképzést. 

Bár több biztonsági céget kérdeztünk az ombudsman állásfoglalásáról, alig akartak nyilatkozni. 

– Embereink fényképes azonosítót viselnek – mondta egy nagy áruházakat védő cég vezetője. – 

Panasz esetén közvetlenül vagy a vásárlók könyvén keresztül is meg lehet bennünket keresni, minden 

bejelentést kivizsgálunk. Gyakori, hogy más áruházban vásárolt termékről nem veszik le a lopásgátló 

csipet, és ez nálunk jelez. Olyan is előfordul, hogy valakit lopáson érünk, mégis panaszt tesz. 

– Túl sok az előítélet és az elvárás a biztonsági őrökkel szemben – vélekedik Kincs István, az Őrmester 

Részvénytársaság közgyűlési elnöke. – Nem ritka, hogy mindenesnek, árucipelőnek, irányjelzőnek 

nézik a vagyonőrt. Nem hinném, hogy sokkal gorombábbak az őrök, mint a más területen dolgozók. 

Ki ne találkozott volna már rosszkedvű pénztárossal? Viszont amíg Svájcban vagy Svédországban 

hatóránként van váltás, addig nálunk 12, illetve 24 óráznak a szolgálatot teljesítők, így műszak végére 

ingerültebbek. 

A kis cégek a képzésen és a munkaruhán spórolnak, ráadásul náluk előfordulhat, hogy nem jelentik 

be a dolgozójukat. Mi minden panaszt kivizsgálunk, embereink azonosítóval rendelkeznek, és az 

őrzött területen jól látható helyen szerepel az elérhetőségünk is. Kollégáink soha nem minősítenek. 

Nem mondják, hogy az illető lopott, hanem vásárlási tétel ellenőrzést kérnek tőle, s ha valami nem 

stimmel, az jegyzőkönyvbe kerül. 

A kimutatások szerint egy nagyobb áruházban évente akár milliós kárt is okozhatnak a bolti tolvajok, 

ezzel indokolják a biztonsági berendezések és szakemberek jelenlétét. De a vagyonőröknek lehetőség 

szerint észrevétlenül kellene dolgozniuk. 

– Ha az őr akkora, mint egy kétajtós szekrény, fellépése sokkolhatja a vevőt, intézkedését fizikai 

fenyegetettségként élheti meg. Az is megviseli az embert lelkileg, ha olyat feltételeznek róla, aminek 

még a gondolata is távol áll tőle. A ruházat átvizsgálása az érzékenyebbek számára felér egy durva 

behatolással az intim szférába – példálózik Szlobodnyik Csaba klinikai szakpszichológus. – Egy-egy 

ilyen incidens után az érintett többet nem tér be az adott üzletbe, vagyis a tapintatlan ügyintézés a 

kereskedőnek sem érdeke. 

 

 

Dátum: 2010. december 21. 

Médium:  

Magyar Nemzet Online 
Szerző: MNO - PL, MTI 

Cím:  

A törvény javítani fogja a szervezett bűnözés elleni fellépést 
Link: http://www.mno.hu/portal/755172 

 

Az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló határozat átültetése javítani fogja a 

szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát, segíti a közrend és közbiztonság 

megerősítését – mondta Kontrát Károly belügyi államtitkár a törvényjavaslat expozéjában kedden a 

parlamentben. 

http://www.mno.hu/portal/755172
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Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló törvényjavaslat a Magyarország eddig nem teljesített jogharmonizációs 

kötelezettségeinek a végrehajtása érdekében szükséges módosításokat tartalmazza – hangzott el. 

Kontrát Károly közlése szerint a törvényjavaslat az eddiginél több bűncselekményt utal az Europol 

tevékenységi körébe. 

A javaslat markánsan elkülöníti egymástól a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a 

vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre, valamint a magánnyomozói 

tevékenységre vonatkozó szabályozást – mondta. Megjegyezte: magánnyomozói tevékenységet csak 

a személy-, illetve vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara tagjai végezhetnek. 

Kiemelte: a javaslat megszünteti a magánbiztonsági iparágban jelenleg jellemző alvállalkozói 

láncokat. Ez jelentős mértékben hozzájárulhat az illegális és félillegális foglalkoztatás 

visszaszorításához – tette hozzá. Az államtitkár szavai szerint a pirotechnikával kapcsolatos törvények 

jogharmonizációs célú módosítása azt biztosítja, hogy a pirotechnikai tevékenység, annak biztonsági 

kockázatai miatt, továbbra is szoros hatósági kontroll alatt, engedélyhez kötött tevékenységként 

legyen végezhető. 

Módosító javaslatokat 2011. január 31-ig lehet benyújtani a törvényjavaslathoz. 

 

 

 

Dátum: 2010. december 21. 

Médium:  

FMH.hu 
Szerző: MTI 

Cím:  

Folytatódott a parlamenti munka 
Link: http://fmh.hu/kormany_parlament/20101221_kronika 

 

Kedden megkezdődött a parlamentben az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló törvényjavaslat vitája. A 

kormánypártok elfogadásra javasolták a tervezetet, amit az ellenzéki pártok csak módosításokkal 

támogatnak. 

Kontrát: javulni fog a szervezett bűnözés és a terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát 

Kontrát Károly belügyi államtitkár a törvényjavaslat expozéjában azt mondta: az Európai Rendőrségi 

Hivatal (Europol) létrehozásáról szóló határozat átültetése javítani fogja a szervezett bűnözés, és a 

terrorizmus elleni fellépés hatékonyságát, segíti a közrend és közbiztonság megerősítését. 

 Közölte, a javaslat markánsan elkülöníti egymástól a személy- és vagyonvédelmi tevékenységre, a 

vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő tevékenységre, valamint a magánnyomozói 

tevékenységre vonatkozó szabályozást; magánnyomozói tevékenységet csak a személy, 

vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara tagjai végezhetnek, a javaslat megszünteti a 

magánbiztonsági iparágban jelenleg jellemző alvállalkozói láncokat. 

http://fmh.hu/kormany_parlament/20101221_kronika
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A pirotechnikai tevékenység továbbra is szoros hatósági kontroll alatt, engedélyhez kötött 

tevékenységként lesz végezhető - mondta. 

Az MSZP módosításokat kér 

Harangozó Tamás (MSZP) szerint a javaslat a bűnözéssel szembeni közös fellépés miatt nagy 

jelentőségű. 

Mint mondta, az MSZP minden, a jogharmonizációra irányuló erőfeszítést támogatni fog, a 

jogharmonizáció ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Magyarország egyszerű végrehajtói pozícióban 

lenne. A javaslat szerinte alapvetően elfogadható módon tesz eleget a jogharmonizációs 

kötelezettségének, de - hangsúlyozta - pártja módosító javaslatokat fog benyújtani az indítványhoz. 

Közölte azt is: az MSZP egyetért azzal, hogy a polgári pirotechnikai tevékenység alapjait törvényben 

kell lefektetni, azonban szerintük ezt nem a lőfegyverekről szóló törvényben kellene szabályozni. 

Az MSZP az indítvány támogatását a módosító javaslatok elfogadásától teszi függővé - jelentette ki. 

Fidesz: igen a törvényjavaslatra 

A fideszes Ágh Péter közölte: a lőfegyverekről szóló törvény módosításának indoka az EU 

jogalkotásában bekövetkezett változás. 

 Mint kiemelte, a pirotechnikai tevékenységeket továbbra is mindenképpen engedélyhez kell kötni. 

Hozzátette: a pirotechnikai tevékenység végzésére jogosító engedély egyik feltétele az, hogy az 

engedély jogosultja büntetlen előéletű legyen, ami szabályozás azonban csak törvényben írható elő.  

Jobbik: hibák a javaslatban 

Volner János (Jobbik) megjegyezte, hogy a javaslatban helytelenül írták le a Terrorelhárítási Központ 

nevét. Véleménye szerint ez arra utal, hogy az, aki a szöveget megfogalmazta, nem foglalkozik napi 

szinten ezzel a területtel, tehát nem ért hozzá. 

Fontosnak nevezte, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal is belekerüljön a törvénybe. Mint mondta, 

évről-évre több tízmilliárdnyi euró kárt okoz, hogy a fehérgalléros bűnözők áfacsalásokat követnek el. 

Hozzátette: ha 12 milliárd forintot elkülönít az állam a növekvő terrorveszély miatt, akkor a 

terrorizmus gazdasági hátterének felderítése érdekében is minden meg kell tennie a kormánynak. 

KDNP: a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia 

Básthy Tamás (KDNP) a terrorizmus elterjedése miatt fontosnak nevezte a nemzetközi 

együttműködést, szerinte  a bűnmegelőzésnek is az együttműködésen kell alapulnia, a nemzetközi 

együttműködés alapvető fóruma az Europol. 

Hangsúlyozta, a javaslat a magyar bűnüldözés és bűnmegelőzés hasznára válik. A KDNP a 

törvénytervezet elfogadását javasolja - jelentette ki. 

LMP: jogállami elemeket feszeget két változtatás 

Az LMP-s Dorosz Dávid közölte: a tervezetben két olyan változtatás van, mely jogállami elemeket 

feszeget. Egyik ilyen a kötelező kamarai tagságnak az eltörlése a vagyonvédelem területén, a másik 

pedig a jogos önhatalomnak, mint korlátnak az eltörlése a vagyonvédelmi tevékenység körében. 

Véleménye szerint szigorúbb szabályok kellenek arra nézve, hogy kiből, mikor és hogyan lehet 

biztonsági őr. Miért épp a civil biztonsági szolgálatok kapnak több jogosítványt a kormánytól? - 

kérdezte. Az LMP is módosító indítványai elfogadásától teszi függővé, hogy támogatja-e a 

törvényjavaslatot. 

Jobbik: a tervezet előrelépés, de vannak hiányosságai 
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Bertha Szilvia (Jobbik) szerint a tervezett szabályozás előrelépés, de vannak benne hiányosságok. 

Példaként említette, hogy a rendőrség által kiadott engedélyek továbbra is csak öt évig lesznek 

érvényesek. A Jobbik az érvényességet a visszavonásig állapítaná meg. 

A fogalmak tisztázását is hiányolta a jogszabályból; szorgalmazta, hogy a kamara meghatározásakor 

vizsgálják felül annak tevékenységét is. 

Reménykeltőnek nevezte az alvállalkozói lánc szabályozását. A kötelező kamarai tagság 

megszüntetését fontos pontnak tartotta, de a 2012. január 1-i hatálybalépést későinek nevezte, mert 

így további egy évig fent fog állni egy uniós jogharmonizációs probléma. 

Kormány: jó törvény születhet 

Kontrát Károly államtitkár megköszönte a képviselőknek, hogy ismertették álláspontjaikat és 

megjegyezte, véleménye szerint minden lehetőség adott, hogy jó törvény szülessen az ügyben. 

Lezsák Sándor levezető elnök ezt követően az általános vitát lezárta.  

Mielőtt a Ház áttért volna a részletes vitákra, Lezsák Sándor délig tárgyalási szünetet rendelet el, 

mert az Országgyűlés hétfői ülésnapja kedd hajnalban ért véget és a részletes vitákat előkészítő 

bizottságok üléseit kedd délelőtt 11-re hívták össze. 

A Ferencvárosi Torna Clubról, a kormány szociális érzéketlenségéről, a médiaörvényről és a nők 

kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről beszéltek kedd reggel napirend előtt felszólalt 

képviselők. A parlamenti munka mintegy négy órával az után kezdődött meg, hogy az előző ülésnap 

véget ért. 

Jobbik: méltó működési körülményeket az FTC-nek! 

A Jobbik fontosnak tartja, hogy az ország legnépszerűbb és legeredményesebb futballklubja az őt 

megillető, méltó feltételek mellett létezzen, ezért a jövőben több olyan javaslata is lesz, amelyek 

többek között a megnyugtató tulajdonviszonyokat szolgálják - mondta Szilágyi György. 

A jobbikos honatya szerint zavarosak az FTC tulajdonviszonyai, a Ferencvárosi Torna Club a szocialista 

kormányok ideje alatt méltatlan és megalázó helyzetbe került: a szocialisták az egyesület 

"zászlóshajóját", a labdarúgást megpróbálták tönkretenni, mert a klub szurkolói hagyományosan 

kommunistaellenesek, valamint MSZP-s politikusok és az MSZP-hez közel álló vállalkozók szemet 

vetettek az értékes területen fekvő stadionra.  

LMP: szociálisan érzéketlen a kormány 

Ez a szociális érzéketlenség kormánya - jellemezte a Fidesz vezette kabinetet Vágó Gábor LMP-s 

honatya. 

"Mi marad a legszegényebbek kosarában?" címmel elmondott felszólalásában arról beszélt, hogy 

tovább nyílik a jövedelmi olló, és a növekvő egyenlőtlenségeket, az alsó társadalmi rétegek 

leszakadását már mellébeszéléssel sem lehet takargatni. 

Az élelmiszerárak inflációja felgyorsult a statisztikai hivatal adatai szerint, az érintett szektorok 

áthárítják a válságadót a fogyasztókra, az adótörvények a legalacsonyabb jövedelműeket sújtják - 

mondta, szavait azzal zárva: az LMP forró tavaszt jósol és boldog karácsonyt kíván. 

 Czomba Sándor államtitkár kiállt amellett, hogy a kormány gazdaságpolitikája jó irány, a 

munkahelyteremtést és a családok támogatását tekinti fő törekvésének. Mint mondta, nehéz 

örökséget vett át a kormány tavasszal, ami komoly lépéseket igényelt, de úgy döntöttek, nem a 

szegény embereket fogják "sanyargatni", hanem próbálnak olyan mozgásteret biztosítani, amelyben 
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a válság hatásaitól kevésbé sújtott szektorok segíteni tudnak. Hangsúlyozta, az új adórendszer 

arányos és egykulcsos, aki ötször annyit keres, ötször annyit is adózik. 

MSZP: a médiatörvény példátlan hatalmi befolyást ad a Fidesznek 

A szocialista Mandur László úgy értékelte, hogy a frissen elfogadott médiatörvény, amely heves 

tiltakozást váltott ki szakmai és nemzetközi jogvédő körökben is, példátlan módon ad hatalmi 

befolyást és felügyeletet a médiahatóságon és intézményein keresztül a kormánynak, illetve kilenc 

éven át a Fidesznek. Egy párt befolyása alá helyezték a közmédiumokat - jelentette ki az ellenzéki 

képviselő. 

Utalt arra, hogy az első médiatörvény megszületésénél a 72 százalékos többséggel bíró kormány 

odafigyelt arra, hogy az ellenzéknek is ellenőrzési jogot adjon, hogy ne lehessen "önkényeskedni" a 

média fölött. Szerinte jelenleg "a közhatalom kiszervezése" folyik. Boldog karácsonyt és sikerekben 

gazdag Magyarországot! - fejezte be felszólalását Mandur László. 

Nyitrai Zsolt államtitkár reagálásában azt mondta, hogy riogatnak a szocialisták, azzal vádolják a 

Fideszt, amit ők követtek el. Hogy miként működött a pártállami média, megkérdezheti a szocialista 

padsorokban ülő, korábban cenzorként működő társaitól - fordult Mandur Lászlóhoz. 

"A sajtószabadság kérdésében önöktől nem áll módunkban jó tanácsokat elfogadni" - folytatta, 

kijelentve: a médiatörvény nem tesz szájkosarat az újságírók szájára, mindössze megteremti a 

lehetőségét annak, hogy a jogszerűtlen médiatartalmat szankcionálni lehessen; átlátható 

szabályozást teremt, a jogbiztonságot szolgálja. A korábbi pazarló, átláthatatlan, pártérdekeknek 

kitett, a szocialisták által pénzkifizető helyként használt médiarendszert átalakítjuk, átlátható, 

racionális, takarékos közmédiarendszert teremtünk meg - szögezte le Nyitrai Zsolt. 

Fidesz: sokan járnak jól a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségével  

A fideszes Selmeczi Gabriella azt a hétfőn elfogadott törvényt méltatta, amelynek értelmében 40 év 

munkaviszony után teljes jogú öregségi nyugdíjba mehetnek a nők. Kiemelte, hogy a 

gyermekneveléssel eltöltött időnél az ötödik gyermek után - a 8 évhez - gyermekenként egy évet 

lehet pluszban elszámolni, így akár 15 év is elszámolható. Nagyon sokan járnak jól ezzel, a törvény 

elismeri a nőknek az élet minden területén való helytállását - értékelte, megjegyezve: 2011-ben 24 

ezer nő élhet ezzel a kedvezménnyel. 

 

 

 

Dátum: 2010. december 21. 

Médium:  

Barikád Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Vagyonőri kamarai tagság: a Jobbik nyomására vége! 
Link: http://barikad.hu/bertha_szilvia_v%C3%A9ge_kamarai_tags%C3%A1gnak-20101221 

 

Bertha Szilvia, Jobbik országgyűlési képviselője parlamenti felszólalásában aggodalmát fejezte ki az 

Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 

http://barikad.hu/bertha_szilvia_v%C3%A9ge_kamarai_tags%C3%A1gnak-20101221
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tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú 

módosításáról szóló törvényjavaslattal kapcsolatban. 

A képviselő asszony elismeri a törvényjavaslat azon részét, miszerint a vagyonőröknek nem lenne 

kötelező a kamarai tagság. Viszont aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy azok a biztonsági 

őrök, akik nem tagjai a kamarának, csak ideiglenes igazolványt kapnának. Így ezek az emberek csak 

határozott idejű munkaszerződést köthetnének és nem lenne lehetőségük a hitelfelvételre sem. 

Bertha Szilvia szerint az lenne az ideális, ha ezek az igazolványok visszavonásig lennének érvényesek. 

A politikus asszony szerint a kamara meghatározását is pontosítani kellene és a tevékenységét is felül 

kellene vizsgálni. Problémát jelent továbbá az is, hogy a törvény csak 2012. január 1-én lépne 

hatályba. Így sok embernek ezért újabb 5 évre meg kell hosszabbítania a munkaszerződését, valamint 

be kell fizetnie a kamarai tagsági díjat. 
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Dátum: -- 

Médium:  

Epoc.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Elismerik a jót 
Link: http://epoc.hu/friss-hirek/elismerik-a-jot/ 

 

Veszprém – Ebben az évben is jól dolgozott a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 

Veszprém megyei szervezete és elismerte kiváló tagjait is. 

 

 

 

Dátum: -- 

Médium:  

Otthonbiztonság Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztonságvédelem az ETO Parkban 
Link: http://www.otthonbiztonsag.hu/index.php/hazai-hirek/biztosagvedelem-az-eto-parkban.html 

 

A mai napon 10.00 órától került megrendezésre a vagyonvédelmi és biztonságtechnikai bemutató 

nap a Győri Rendőrkapitányság bűnmegelőzési alosztálya és a Győr-Moson Sopron Megyei Személy- 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara közös szervezésében. 

 

 

 

http://epoc.hu/friss-hirek/elismerik-a-jot/
http://www.otthonbiztonsag.hu/index.php/hazai-hirek/biztosagvedelem-az-eto-parkban.html


 

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 

 
 

 

Broadcast megjelenések: 
 

 

Dátum Műsor Műsorvezető 
Felelős 

Szerkesztő 
Hanyadik 

Hír 

Anyag 
Szerkesztője Riporter Témája 

Anyag 
Hossza 

Megszólalók 
Riporter 
Attitűd 

Ofenzív/ 
defenzív 

Reaktív/ 
Proaktív 

2010.12.21 

RTL Klub 
Híradó  
18-30 Szellő István 

Kováts 
Mihály, 
Cseresnyés 
János 1 Prevics Éva 

Prevics 
Éva 

Pénzszállító, 
autó, vonat, 
átjáró, 
ütközés, 
baleset, 
indok, nincs, 
SZVMSZK, 
kamara, 
elnök, 
szakértő 2 

Böröcz 
Péter, Dr. 
Oláh Attila, 
Német 
Ferenc 
(telefonon) objektív offenzív proaktív 

 


