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2011. február 01. 
 

 

Dátum: 2011. február 01. 

Médium:  

Déliszó Online 
Szerző: Dobó Csaba 

Cím:  

A kapzsiság teszi veszélyessé a nagy bulikat? 
Link: http://deliszo.hu/hirek/2011/02/a-kapzsisag-teszi-veszelyesse-a-nagy-bulikat/ 

 

A fővárosban a VI. kerülethez tartozó Nyugati téren, a West Balkán szórakozóhelyen eddig 

tisztázatlan körülmények között három fiatal lányt halálra tapostak január közepén. Német Ferenc, 

a Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara országos elnöke segített a Déli 

Szónak a probléma elemzésében. 

A szórakozóhelynek nem volt működési engedélye, ráadásul egy ekkora rendezvényt öt nappal az 

esemény előtt be kell jelenteni, hogy a hatóságok ellenőrizhessék, alkalmas-e a tér a buli 

megtartására. Több országos médium beszámolt arról is, hogy a West Balkán üzemeltetője többször 

„játszadozott” a jogszabályokkal. 

„Sajnos a profitmaximalizálás miatt nem érdekli a szervezőket, klubtulajdonosokat, hogy emberek 

halnak meg. Játszadoznak a jogszabályokkal, és sok esetben rendkívül rugalmasan kezelik azokat” – 

nyilatkozta lapunknak Német Ferenc elnök. „Látjuk, hogy hova vezethet az, ha az illetékes hatóságok 

bejárása nélkül ki lehet nyitni szórakozóhelyeket. De a biztonságiak munkája sem volt megfelelő. Ma 

már nem csak az egy biztonsági ember feladata, hogy féken tartsa a részegeket, duhajkodókat. Az is 

fontos része tevékenységüknek, hogyan tudják a tömeget szabályozni, irányítani. A híradásokból 

kiderült, hogy a zsúfoltság csak közvetett oka volt a balesetnek, a fő probléma akkor kezdődött, 

mikor a szűk lépcsőn tolták fölfelé az embereket, miközben fent teltház volt, onnan pedig jöttek 

volna lefelé. A tulajdonos sumáksága is nagymértékben hozzájárulhatott a tragédiához, aki az 

engedélyeztetés beadásával, visszavonásával ügyeskedett, és így, ideiglenes engedéllyel működtette 

a helyet. Az előző kormányok által megnyirbált szabályozás segítette mindezt, hiszen kiskapuk 

segítségével el lehetett érni, hogy működjön egy ilyen helyiség. És ne feledkezzünk meg a szülői 

felelősségről sem, nem mindegy ugyanis, hogy milyen helyre engedünk el 16-17 éves gyerekeket. 

Szegeden és a megye nagyobb városaiban valamivel jobb a biztonság, de egy hatósági bejárást 

érdemes átgondolni mindenhol. A szórakozóhelyek mellett szükség van az ide vonatkozó 

jogszabályok átvizsgálására is” – mondta lapunknak a biztonsági szakember. 
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Dátum: 2011. február 01. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: Metropol Online 

Cím:  

Bizonytalan a helyzet a biztonsági ágazatban 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27851 

 

Több mint 135 ezer biztonsági és vagyonőr dolgozik ma Magyarországon, miközben a rendőrség és 

a hadsereg együttes létszáma 60 ezer fő körüli. 

A lapokban mindig lehet találni álláshirdetéseket is a területen – ugyanakkor köztudott, hogy a 

szakma helyzete nagyon bizonytalan: gyorsan változik a jogi környezet, rengeteg a feketén dolgozó 

munkatárs, illetve magas a kényszerből valamilyen vállalkozási formában dolgozó vagyonőrök aránya. 

Az ágazat jó része így a szürke-fekete gazdaság határán mozog: több ezer(!) bizonytalan hátterű kis 

cég van a piacon, amelyek a munkajogi szabályokat figyelmen kívül hagyva rengeteg dolgozót 

féllegálisan, „zsebbe” fizetnek, illetve (kényszer)vállalkozóként alkalmaznak. 

Létszám 

Több mint 135 ezer tagot tartott nyilván idén január 5-én a Személy-, Vagyon-védelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara. A tagok közül 117 533 volt aktív. Fővárosi vagy Pest megyei 

csaknem 40 ezer fő (közülük csaknem 38 ezer aktív). Sok vagyonőr dolgozik még Borsodban (több 

mint 9 ezer), Fejér és Hajdú-Bihar megyében (több mint 6-6 ezer). A legkevesebb Tolnában, alig több, 

mint 2600 fő. A nyilvántartott vagyon-őrök egytizede vállalkozó. 

Egyperces - Osváth Attila, az Őrtanoda Kft. ügyvezető igazgatója 

Az emberek általában nincsenek jó véleménnyel a biztonsági őrökről. Hogyan látja belülről a 

szakmát? 

– A mai jogszabályok már nem írnak elő jogi, illetve önvédelmi képzést, sok helyen elég laza az 

oktatás, hiányoznak az alapvető feltételek, és még a minimális óraszám sincs szabályozva. Igaz, a 

követelmények a nyolcosztályos végzettséghez vannak igazítva, ezért nagyon nem lehet bonyolítani 

az oktatást. 

Hogyan változtatna a képzésen? 

– Megpróbálunk elegendő óraszámban, minél színvonalasabb oktatást nyújtani, hogy a tanulóink el 

tudjanak helyezkedni. 14 éve működünk, évente 1000-1500 hallgató vizsgázott nálunk, és mindent 

megtettünk, hogy mindegyikük kapjon állást. Eddig szinte mindenkit sikerült is elhelyeznünk. Mégis 

jobbnak tartom a 2008 előtti előírásokat, hiszen nem árt ismerni az intézkedések jogi hátterét, vagy 

alkalmazni egy szakszerű elvezető fogást. 

Kik jelentkeznek biztonsági őrnek? 

– A legtöbben megélhetési gondok miatt, kényszerből választják a szakmát. A felhozatal viszont 

nagyon vegyes: vannak többdiplomás jelentkezők is. Nálunk 30-35 ember vizsgázik hetente, közülük 

átlagban 5-nek van diplomája, 15-nek érettségije, 3-4 nyolc osztályt végzett, a többinek pedig 

szakmája van. 

Mennyit kereshet egy biztonsági őr? 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27851
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– Attól függ, milyen munkát végez. A több nyelvet beszélő szállodai őrök akár havi 200 ezer forintot is 

hazavihetnek, a követségi házak őrzői 800–1500 forintos órabért is kaphatnak. Persze ezekre a 

helyekre nagyon nehéz bekerülni, az átlagos órabér nettó 500-600 forint környékén mozog. 

 

 

Dátum: 2011. február 01. 

Médium:  

Metropol Online 
Szerző: Suhajda Zoltán 

Cím:  

Bizonytalan a helyzet a biztonsági ágazatban 
Link: http://www.metropol.hu/itthon/cikk/682769 

 

Több mint 135 ezer biztonsági és vagyonőr dolgozik ma Magyarországon, miközben a rendőrség és 

a hadsereg együttes létszáma 60 ezer fő körüli. 

A lapokban mindig lehet találni álláshirdetéseket is a területen – ugyanakkor köztudott, hogy a 

szakma helyzete nagyon bizonytalan: gyorsan változik a jogi környezet, rengeteg a feketén dolgozó 

munkatárs, illetve magas a kényszerből valamilyen vállalkozási formában dolgozó vagyonőrök aránya. 

Az ágazat jó része így a szürke-fekete gazdaság határán mozog: több ezer(!) bizonytalan hátterű kis 

cég van a piacon, amelyek a munkajogi szabályokat figyelmen kívül hagyva rengeteg dolgozót 

féllegálisan, „zsebbe” fizetnek, illetve (kényszer)vállalkozóként alkalmaznak. 

Létszám 

Több mint 135 ezer tagot tartott nyilván idén január 5-én a Személy-, Vagyon-védelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara. A tagok közül 117 533 volt aktív. Fővárosi vagy Pest megyei 

csaknem 40 ezer fő (közülük csaknem 38 ezer aktív). Sok vagyonőr dolgozik még Borsodban (több 

mint 9 ezer), Fejér és Hajdú-Bihar megyében (több mint 6-6 ezer). A legkevesebb Tolnában, alig több, 

mint 2600 fő. A nyilvántartott vagyon-őrök egytizede vállalkozó. 

Egyperces - Osváth Attila, az Őrtanoda Kft. ügyvezető igazgatója 

Az emberek általában nincsenek jó véleménnyel a biztonsági őrökről. Hogyan látja belülről a 

szakmát? 

– A mai jogszabályok már nem írnak elő jogi, illetve önvédelmi képzést, sok helyen elég laza az 

oktatás, hiányoznak az alapvető feltételek, és még a minimális óraszám sincs szabályozva. Igaz, a 

követelmények a nyolcosztályos végzettséghez vannak igazítva, ezért nagyon nem lehet bonyolítani 

az oktatást. 

Hogyan változtatna a képzésen? 

– Megpróbálunk elegendő óraszámban, minél színvonalasabb oktatást nyújtani, hogy a tanulóink el 

tudjanak helyezkedni. 14 éve működünk, évente 1000-1500 hallgató vizsgázott nálunk, és mindent 

megtettünk, hogy mindegyikük kapjon állást. Eddig szinte mindenkit sikerült is elhelyeznünk. Mégis 

jobbnak tartom a 2008 előtti előírásokat, hiszen nem árt ismerni az intézkedések jogi hátterét, vagy 

alkalmazni egy szakszerű elvezető fogást. 

Kik jelentkeznek biztonsági őrnek? 

– A legtöbben megélhetési gondok miatt, kényszerből választják a szakmát. A felhozatal viszont 

nagyon vegyes: vannak többdiplomás jelentkezők is. Nálunk 30-35 ember vizsgázik hetente, közülük 

http://www.metropol.hu/itthon/cikk/682769
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átlagban 5-nek van diplomája, 15-nek érettségije, 3-4 nyolc osztályt végzett, a többinek pedig 

szakmája van. 

Mennyit kereshet egy biztonsági őr? 

– Attól függ, milyen munkát végez. A több nyelvet beszélő szállodai őrök akár havi 200 ezer forintot is 

hazavihetnek, a követségi házak őrzői 800–1500 forintos órabért is kaphatnak. Persze ezekre a 

helyekre nagyon nehéz bekerülni, az átlagos órabér nettó 500-600 forint környékén mozog. 

 

 

Dátum: 2011. február 01. 

Médium:  

Metropol 
Szerző: Suhajda Zoltán/ Metropol 

Cím:  

Bizonytalan a helyzet a biztonsági ágazatban 
 

Kétszer annyi őrző-védő, mint rendőr és katona összesen Féllegális dolgozók tömege 

Több mint 135 ezer biztonsági és vagyonőr dolgozik ma Magyarországon, miközben a rendőrség és a 

hadsereg együttes létszáma 60 ezer fő körüli. 

A lapokban mindig lehet találni álláshirdetéseket is a területen – ugyanakkor köztudott, hogy a 

szakma helyzete nagyon bizonytalan: gyorsan változik a jogi környezet, rengeteg a feketén dolgozó 

munkatárs, illetve magas a kényszerből valamilyen vállalkozási formában dolgozó vagyonőrök aránya. 

Az ágazat jó része így a szürke-fekete gazdaság határán mozog: több ezer(!) bizonytalan hátterű kis 

cég van a piacon, amelyek a munkajogi szabályokat figyelmen kívül hagyva rengeteg dolgozót 

féllegálisan, „zsebbe” fizetnek, illetve (kényszer)vállalkozóként alkalmaznak. 

Osváth Attila, az Őrtanoda Kft. ügyvezető igazgatója Az emberek általában nincsenek jó 

véleménnyel a biztonsági őrökről. Hogyan látja belülről a szakmát? 

– A mai jogszabályok már nem írnak elő jogi, illetve önvédelmi képzést, sok helyen elég laza az 

oktatás, hiányoznak az alapvető feltételek, és még a minimális óraszám sincs szabályozva. Igaz, a 

követelmények a nyolcosztályos végzettséghez vannak igazítva, ezért nagyon nem lehet bonyolítani 

az oktatást. 

Hogyan változtatna a képzésen? 

– Megpróbálunk elegendő óraszámban, minél színvonalasabb oktatást nyújtani, hogy a tanulóink el 

tudjanak helyezkedni. 14 éve működünk, évente 1000-1500 hallgató vizsgázott nálunk, és mindent 

megtettünk, hogy mindegyikük kapjon állást. Eddig szinte mindenkit sikerült is elhelyeznünk. Mégis 

jobbnak tartom a 2008 előtti előírásokat, hiszen nem árt ismerni az intézkedések jogi hátterét, vagy 

alkalmazni egy szakszerű elvezető fogást. 

Kik jelentkeznek biztonsági őrnek? 

– A legtöbben megélhetési gondok miatt, kényszerből választják a szakmát. A felhozatal viszont 

nagyon vegyes: vannak többdiplomás jelentkezők is. Nálunk 30-35 ember vizsgázik hetente, közülük 

átlagban 5-nek van diplomája, 15-nek érettségije, 3-4 nyolc osztályt végzett, a többinek pedig 

szakmája van. 

Mennyit kereshet egy biztonsági őr? 
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– Attól függ, milyen munkát végez. A több nyelvet beszélő szállodai őrök akár havi 200 ezer forintot is 

hazavihetnek, a követségi házak őrzői 800–1500 forintos órabért is kaphatnak. Persze ezekre a 

helyekre nagyon nehéz bekerülni, az átlagos órabér nettó 500-600 forint környékén mozog. 

Több mint 135 ezer tagot tartott nyilván idén január 5-én a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara. A tagok közül 117 533 volt aktív. 

Fővárosi vagy Pest megyei csaknem 40 ezer fő (közülük csaknem 38 ezer aktív). 

Sok vagyonőr dolgozik még Borsodban (több mint 9 ezer), Fejér és Hajdú-Bihar megyében (több mint 

6-6 ezer). A legkevesebb Tolnában, alig több, mint 2600 fő. 

A nyilvántartott vagyonőrök egytizede vállalkozó. 
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Dátum: 2011. február 2. 

Médium:  

MR1 Kossuth Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztonságosabbak lesznek-e a szórakozóhelyek a West-Balkán tragédiája után? 
Link: http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/biztonsagosabbak-lesznek-e-a-szorakozohelyek-a-west-

balkan-tragediaja-utan.html 

 

Bérdi Zsolt ügyvéd, a gyanúsított biztonsági őrök főnökének védője és Birtalan Géza, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Pest megyei elnöke az Ütköző szerdai 

adásában. 

Soha többé ne fordulhasson elő ilyen eset! Tudósítások szerint a West-Balkán szórakozóhelyen 

történt tragédia áldozatainak temetésén hangzott el ez a mondat. Az ellenőrzések megindultak, a 

nyomozás lezárult, az előírások szigorodnak. De vajon mit tudnak, mire képesek azok, akik 

közvetlenül felelnek egy rendezvény és a résztvevők biztonságáért? 

 

  

http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/biztonsagosabbak-lesznek-e-a-szorakozohelyek-a-west-balkan-tragediaja-utan.html
http://www.mr1-kossuth.hu/archivum/biztonsagosabbak-lesznek-e-a-szorakozohelyek-a-west-balkan-tragediaja-utan.html
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Dátum: 2011. február 08. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: hírextra 

Cím:  

Kulisszatitkok a magánnyomozó szakmából 
Link: http://www.securocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27896 

 

A hollywoodi filmek már valódi klisévárakat építettek fel arról, hogyan is dolgozik egy 

magánnyomozó. 

Jung József, a Leleplez Magánnyomozó Iroda tulajdonosával beszélgettünk a magánnyomozók 

munkájáról, életéről és ügyfeleiről. 

Milyen Magyarországon ma magánnyomozónak lenni? 

Ma magánnyomozóként leginkább biztonsági cégek kínálnak szolgáltatásokat, afféle 

mellékjövedelem reményében. Kevés a hivatásos, tapasztalt, régóta a piacon lévő megbízhatóságát 

bizonyított magánnyomozó cég. Akik vannak, azok ismertek. 

Milyen életvitelt jelent és mennyire lehet jövedelmező? 

Mint luxusszolgáltatás ez a szakma lehet igen jövedelmező. Természetesen a gazdasági válságot mi is 

megéreztük, igyekszünk ezért kedvezményekkel segíteni ügyfeleink elhatározását, ha elszánták 

magukat arra, hogy magánnyomozót fogadjanak. 

Ami az életvitelt illeti, a nyomozónak mindig készen kell állnia, hogy az ügyfél felkérésére azonnal 

készen álljon egy nyomozás megkezdésére. Bármikor hívhat a megbízó és nekünk érdekünk, hogy 

egyetlen alkalmat se szalasszunk el, amikor a megfigyelt személy elkövetheti azt, amit a megbízó 

kérésére nekünk dokumentálnunk kell. Hiszen a magánnyomozás nem egy reggel nyolctól délután 

négyig tartó munkakör, félórás ebédszünettel. 

Gyakran igen szokatlan időben keresnek meg minket. Én például a szilveszteremet a kollégám 

társaságában töltöttem egy megfigyelésen, nem pedig a családommal szeretetben. 

Ki lehet ma magánnyomozó, mit kell tenni ennek érdekében? Létezik valamilyen szabályozás erre? 

Rengeteg a magánnyomozói tevékenységet érintő szabályozás van érvényben ma Magyarországon. 

Először is el kell végezni egy OKJ-s magánnyomozó képesítést adó tanfolyamot, utána lehet céget 

vagy vállalkozást indítani. 

Ehhez a rendőrség által kiállított engedély is szükséges, melynek kiadását mélyreható és alapos 

vizsgálat előz meg. Ők állítják ki a működési engedélyt és a magánnyomozói igazolványt. Ezek mellett 

is csak az folytathat magánnyomozói tevékenységet, akit a Magánnyomozói Szakmai Kamara 

nyilvántartási számmal ellátott tagként tart számon. 

Valamint kötelesek vagyunk a rendőrség által hitelesített szerződés nyilvántartó naplót is vezetni. Ezt 

a naplót és a felsorolt igazolásokat és engedélyeket a rendőrség folyamatosan ellenőrzi. 

Mondanom sem kell, hogy mindezek megszerzése nem kis anyagi befektetést igényel. 

Milyen módszerekkel dolgozik egy magánnyomozó? 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27896
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Csak és kizárólag olyanokkal, melyet a hazai, hatályos jogszabályok megengednek. Ahhoz pedig, hogy 

ezeket helyesen alkalmazni tudjuk, mindig tisztában kell lennünk az aktuális jogszabályi változásokkal. 

Kapcsolatban kell lennünk jogászokkal, illetve a munkánkhoz elengedhetetlen az ügyvédi segítség, 

hiszen ők mondják meg, hogy egy adott ügyben milyen bizonyítékokat lenne a legcélszerűbb 

felmutatni. 

Nagyon fontos szerepet játszik még a technikai felszereltség és az információtechnikai felkészültség. 

Valamint a legfontosabb dolog, amivel egy nyomozó fel kell hogy legyen vértezve: a tapasztalat. 

Milyen árfekvésűek a szolgáltatások? Mi a legolcsóbb és mi a legdrágább szolgáltatás? 

A magánnyomozók leginkább óradíjban határozzák meg a tarifájukat. Ez 3000 forinttól akár 15.000 

forintig is terjedhet, arról nem is beszélve, mikor több személyt alkalmaznak a megfigyelésekhez. 

Ezek alapján látni lehet, hogy körülbelül mekkora összeget jelenthet egy magánnyomozó felbérelése. 

Látszik valamilyen tendencia? Csökken vagy nő az ügyfelek száma? 

Csak a gazdasági válság az, ami az ügyfelek számát befolyásolja. Hiszen maga a magánnyomozás 

mondhatni luxusszolgáltatás. Egyre kevesebb a megbízás, egyre többen kérnek kedvezményt, 

függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkeznek. 

Szerencsére a Leleplez Magánnyomozó Iroda ügyfelei mindenféle körökből valók. Ezt az alacsony 

óradíjunkkal és 2007 óta a piacon szerzett tapasztalatunkkal magyarázható. Volt már ügyfelem 

tehetős üzletember, ismert világcég, munkanélküli családapa, gyesen levő családanya, főiskolás diák 

és külföldi cégvezető is. 

Mennyire telített Magyarországon a szakma? 

Tudomásom szerint Magyarországon jelenleg több mint ezer nyilvántartott magánnyomozó van. 

Folyamatosan vizsgáznak újak. Természetesen nem dolgozik a szakmában mindnyájuk, illetve 

sokaknak ez csak egy mellékkeresetet jelentő lehetőség. Mindenesetre kijelenthető hogy rengetegen 

vagyunk. 

Nem mondanám azt, hogy senki más ne vizsgázzon már és nem kell több nyomozó. Nagyon sok fiatal 

szívesen méretteti meg a képességeit ebben a szakmában, és nagyon sok a nyugdíjas rendőr. 

Mindenkire szüksége van a szakmának, nem csak most, de a jövőben is. 

Természetesen nem mindenki alkalmas magánnyomozónak, de mint minden cég és vállalkozás, ez is 

igényel valamiféle szerencsét és hozzáértést is, hogy a piacon életképesen jelen lehessen egy cég. 

Mennyire kockázatos hivatás ez? 

Ugyanannyira, mint minden más szakma. Mindenki csak annyit kell, hogy teljesítsen, amennyit vállal. 

Egyszerűbb megbízásoknál nincs igazán kockázat. Viszont ha egy nyomozó elvállal olyan 

megbízásokat, amelyekkel bajba keveredhet, az ő felelőssége. Ez minden más szakmában ugyanígy 

van. 

Közembereken kívül kereste már fel más személy is, politikusok vagy esetleg közismert személyek? 

Erre a kérdésre nem szeretnék válaszolni. 

Melyek a tipikus ügyek? 

Mi elsősorban a párkapcsolati ügyek tisztázására alakultunk. Legjellemzőbbek az ilyen típusú 

megkeresések alapján indított nyomozások, de gyakran keresnek meg cégek, vállalkozások az 

alkalmazottaikkal, illetve pénzügyi partnereikkel, vagy ügyfeleikkel kapcsolatos ügyekkel. 

Például előfordult már többször is, hogy betegállományban lévő alkalmazottat füleltünk le, miközben 

egy másik, konkurens cégnek is dolgozott párhuzamosan. Mondanom sem kell, hogy ennek az 

alkalmazottnak a leleplezése mennyire segítette elő a megbízó cég későbbi sikereit. 
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Van valamilyen emlékezetes sztorija az eddigi pályafutásából? 

Az ügyek igen bonyolultak és többségében valóban emlékezetesnek mondhatóak, de mivel munkám 

során intim családi és párkapcsolati ügyekkel találkozom, ezért nem szeretném megbántani eddigi 

ügyfeleimet azzal, hogy kitálalom az életük egy-egy pillanatát, ezt nem tartanám etikusnak, köt a 

titoktartás és könnyen magukra ismerhetnek a megbízóim.  
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Médium:  

Hírextra 
Szerző: Kanicsár Ádám 

Cím:  

Kulisszatitkok a magánnyomozó szakmából 
Link: http://www.hirextra.hu/2011/02/08/kulisszatitkok-a-magannyomozoi-szakmabol/ 

 

A hollywoodi filmek már valódi klisévárakat építettek fel arról, hogyan is dolgozik egy 

magánnyomozó. Jung József, a Leleplez Magánnyomozó Iroda tulajdonosával beszélgettünk a 

magánnyomozók munkájáról, életéről és ügyfeleiről. 

Milyen Magyarországon ma magánnyomozónak lenni? 

Ma magánnyomozóként leginkább biztonsági cégek kínálnak szolgáltatásokat, afféle 

mellékjövedelem reményében. Kevés a hivatásos, tapasztalt, régóta a piacon lévő megbízhatóságát 

bizonyított magánnyomozó cég. Akik vannak, azok ismertek. 

Milyen életvitelt jelent és mennyire lehet jövedelmező? 

Mint luxusszolgáltatás ez a szakma lehet igen jövedelmező. Természetesen a gazdasági válságot mi is 

megéreztük, igyekszünk ezért kedvezményekkel segíteni ügyfeleink elhatározását, ha elszánták 

magukat arra, hogy magánnyomozót fogadjanak. 

Ami az életvitelt illeti, a nyomozónak mindig készen kell állnia, hogy az ügyfél felkérésére azonnal 

készen álljon egy nyomozás megkezdésére. Bármikor hívhat a megbízó és nekünk érdekünk, hogy 

egyetlen alkalmat se szalasszunk el, amikor a megfigyelt személy elkövetheti azt, amit a megbízó 

kérésére nekünk dokumentálnunk kell. Hiszen a magánnyomozás nem egy reggel nyolctól délután 

négyig tartó munkakör, félórás ebédszünettel. 

Gyakran igen szokatlan időben keresnek meg minket. Én például a szilveszteremet a kollégám 

társaságában töltöttem egy megfigyelésen, nem pedig a családommal szeretetben. 

Ki lehet ma magánnyomozó, mit kell tenni ennek érdekében? Létezik valamilyen szabályozás erre? 

Rengeteg a magánnyomozói tevékenységet érintő szabályozás van érvényben ma Magyarországon. 

Először is el kell végezni egy OKJ-s magánnyomozó képesítést adó tanfolyamot, utána lehet céget 

vagy vállalkozást indítani. 

Ehhez a rendőrség által kiállított engedély is szükséges, melynek kiadását mélyreható és alapos 

vizsgálat előz meg. Ők állítják ki a működési engedélyt és a magánnyomozói igazolványt. Ezek mellett 

is csak az folytathat magánnyomozói tevékenységet, akit a Magánnyomozói Szakmai Kamara 

nyilvántartási számmal ellátott tagként tart számon. 

Valamint kötelesek vagyunk a rendőrség által hitelesített szerződés nyilvántartó naplót is vezetni. Ezt 

a naplót és a felsorolt igazolásokat és engedélyeket a rendőrség folyamatosan ellenőrzi. 

http://www.hirextra.hu/2011/02/08/kulisszatitkok-a-magannyomozoi-szakmabol/
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Mondanom sem kell, hogy mindezek megszerzése nem kis anyagi befektetést igényel. 

Milyen módszerekkel dolgozik egy magánnyomozó? 

Csak és kizárólag olyanokkal, melyet a hazai, hatályos jogszabályok megengednek. Ahhoz pedig, hogy 

ezeket helyesen alkalmazni tudjuk, mindig tisztában kell lennünk az aktuális jogszabályi változásokkal. 

Kapcsolatban kell lennünk jogászokkal, illetve a munkánkhoz elengedhetetlen az ügyvédi segítség, 

hiszen ők mondják meg, hogy egy adott ügyben milyen bizonyítékokat lenne a legcélszerűbb 

felmutatni. 

Nagyon fontos szerepet játszik még a technikai felszereltség és az információtechnikai felkészültség. 

Valamint a legfontosabb dolog, amivel egy nyomozó fel kell hogy legyen vértezve: a tapasztalat. 

Milyen árfekvésűek a szolgáltatások? Mi a legolcsóbb és mi a legdrágább szolgáltatás? 

A magánnyomozók leginkább óradíjban határozzák meg a tarifájukat. Ez 3000 forinttól akár 15.000 

forintig is terjedhet, arról nem is beszélve, mikor több személyt alkalmaznak a megfigyelésekhez. 

Ezek alapján látni lehet, hogy körülbelül mekkora összeget jelenthet egy magánnyomozó felbérelése. 

Látszik valamilyen tendencia? Csökken vagy nő az ügyfelek száma? 

Csak a gazdasági válság az, ami az ügyfelek számát befolyásolja. Hiszen maga a magánnyomozás 

mondhatni luxusszolgáltatás. Egyre kevesebb a megbízás, egyre többen kérnek kedvezményt, 

függetlenül attól, hogy milyen anyagi háttérrel rendelkeznek. 

Szerencsére a Leleplez Magánnyomozó Iroda ügyfelei mindenféle körökből valók. Ezt az alacsony 

óradíjunkkal és 2007 óta a piacon szerzett tapasztalatunkkal magyarázható. Volt már ügyfelem 

tehetős üzletember, ismert világcég, munkanélküli családapa, gyesen levő családanya, főiskolás diák 

és külföldi cégvezető is. 

Mennyire telített Magyarországon a szakma? 

Tudomásom szerint Magyarországon jelenleg több mint ezer nyilvántartott magánnyomozó van. 

Folyamatosan vizsgáznak újak. Természetesen nem dolgozik a szakmában mindnyájuk, illetve 

sokaknak ez csak egy mellékkeresetet jelentő lehetőség. Mindenesetre kijelenthető hogy rengetegen 

vagyunk. 

Nem mondanám azt, hogy senki más ne vizsgázzon már és nem kell több nyomozó. Nagyon sok fiatal 

szívesen méretteti meg a képességeit ebben a szakmában, és nagyon sok a nyugdíjas rendőr. 

Mindenkire szüksége van a szakmának, nem csak most, de a jövőben is. 

Természetesen nem mindenki alkalmas magánnyomozónak, de mint minden cég és vállalkozás, ez is 

igényel valamiféle szerencsét és hozzáértést is, hogy a piacon életképesen jelen lehessen egy cég. 

Mennyire kockázatos hivatás ez? 

Ugyanannyira, mint minden más szakma. Mindenki csak annyit kell, hogy teljesítsen, amennyit vállal. 

Egyszerűbb megbízásoknál nincs igazán kockázat. Viszont ha egy nyomozó elvállal olyan 

megbízásokat, amelyekkel bajba keveredhet, az ő felelőssége. Ez minden más szakmában ugyanígy 

van. 

Közembereken kívül kereste már fel más személy is, politikusok vagy esetleg közismert személyek? 

Erre a kérdésre nem szeretnék válaszolni. 

Melyek a tipikus ügyek? 

Mi elsősorban a párkapcsolati ügyek tisztázására alakultunk. Legjellemzőbbek az ilyen típusú 

megkeresések alapján indított nyomozások, de gyakran keresnek meg cégek, vállalkozások az 

alkalmazottaikkal, illetve pénzügyi partnereikkel, vagy ügyfeleikkel kapcsolatos ügyekkel. 
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Például előfordult már többször is, hogy betegállományban lévő alkalmazottat füleltünk le, miközben 

egy másik, konkurens cégnek is dolgozott párhuzamosan. Mondanom sem kell, hogy ennek az 

alkalmazottnak a leleplezése mennyire segítette elő a megbízó cég későbbi sikereit. 

Van valamilyen emlékezetes sztorija az eddigi pályafutásából? 

Az ügyek igen bonyolultak és többségében valóban emlékezetesnek mondhatóak, de mivel munkám 

során intim családi és párkapcsolati ügyekkel találkozom, ezért nem szeretném megbántani eddigi 

ügyfeleimet azzal, hogy kitálalom az életük egy-egy pillanatát, ezt nem tartanám etikusnak, köt a 

titoktartás és könnyen magukra ismerhetnek a megbízóim.  
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Dátum: 2011. február 09. 

Médium:  

Monokli.com 
Szerző: -- 

Cím:  

IFMA Válogató Verseny – eredmények 
Link: http://www.monokli.com/rovid-hirek/ifma-valogato-verseny-eredmenyek_1_13472.html 

 

A válogató verseny a Magyar Kick Boksz Szövetség rendezésében zajlott Szentendrén. 

A nagysikerű rendezvényt, sok nézőt, küzdelmes mérkőzéseket hozott az IFMA válogató verseny 

Szentendrén, a Rákóczi Ferenc Gimnáziumban. 

Igazán felkészült versenyzők érkeztek az ország minden részéről, mind junior, női és férfi 

kategóriákban. Nagyon szoros és küzdelmes mérkőzéseke, sok K.O.-t láthatott a közönség és nagyon 

nehéz dolga volt a bírói karnak is, hogy eldöntsék, ki legyen válogatott kerettag az IFMA 2011-es 

nemzetközi rendezvényein. 

Rehák György a válogatott edzője a keret kialakításakor figyelembe veszi az első és második 

helyezettet illetve a tavalyi nemzetközi versenyek érmes helyezettjeit. – Mint mondta, örül, hogy 

ennyi technikás és harcos fiatalra számíthat és reméli , hogy az elmúlt évek eredményes szereplését 

meg tudják ismételni és több versenyzővel tud kiutazni a válogatott a nemzetközi 

megmérettetésekre. 

- Gratulálunk a legharcosabb versenyző díjat kiérdemlő Véber Edinának az Unicentrál Bulls Klub 

tagjának, aki a Magyar Vagyonvédelmi Kamara különdíját vihette haza, a bírói kar döntése 

értelmében. 
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Dátum: 2011. február 10. 

Médium:  

Promenád 
Szerző: Juhász Éva 

Cím:  

Biztonságban Szegeden – párbeszéd a vagyonvédelemben 
Link: http://promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=90132 

 

A biztonságos élet miden polgár alapvető elvárása városával, szűkebb-tágabb lakókörnyezetével 

szemben. Az utóbbi időben több sajnálatos esemény világított rá, hogy van még tennivaló, hogy 

mindennapjainkban békésen keljünk, feküdjünk és gyermekeinket is nyugodt szívvel engedjük el a 

belvárosba. Most egy fórum adta meg az alaphangot egy új kezdetnek Szegeden: vagyonvédelmi 

szakemberek, a rendőrség és a város tanácskozott a tennivalókról. 

A Személyi-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Szegedi Rendőrkapitányság 

és az önkormányzat Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága kezdeményezésével érkeztek 

többségében szegedi és Szeged környéki vagyonvédelmi, távfelügyeleti és kivonuló szolgálattal bíró 

vagyonvédelmi vállalkozások a rendőrség és a város szakemberei mellé nemrég egyeztetni a 

közbiztonságot érintő kérdésekről. 

„Végre eljutottunk oda, hogy 8 év után össze tud ülni a civil szakma, a rendfenntartó szervezet és az 

önkormányzat, hogy megvitattassák, miként lehetne Szeged közbiztonságát még jobbá tenni. 

Szeretnénk, ha a városnak lenne mindenki számára átlátható, érthető és elérhető közbiztonsági 

koncepciója” – monda el portálunknak Német Ferenc, a vagyonvédelmi kamara elnöke és a jogi 

bizottság tagja. 

„Alulról kell építkeznünk, hiszen tudjuk a problémákat, amivel a lakosság nap mint nap szembesül, 

ezeket tapasztalat formájában gyűjtik a vagyonőri vállalkozások, ugyanezek a tapasztalatok kicsit más 

előjellel lecsapódnak a rendőrségnél és az önkormányzatnál is” – folytatta a szakember. „Nagy 

előrelépés ez, egy falat sikerült most áttörni, ráadásul több konkrétumban is megállapodtunk” – tette 

hozzá, kiemelve, hogy készíteni szeretnének a lakosság számára egy tájékoztató füzetet. Ezek 

kamarai ismertetők lennének, melyek piacsemlegesen adnának tájékoztatást arról, hogyan tudják a 

vagyonukat hatékonyan megvédeni a polgárok. 

„Szervezni szeretnénk közbiztonsági napokat is, kivinnénk valamilyen köztérre e rendezvényeket, 

hiszen mi a lakosságnak akarunk információkat adni. A munkacsoportjainkkal pedig különböző 

rétegeket kívánunk elérni, külön szeretnénk szólni például az iskolákhoz és a szórakozóhelyekhez is.” 
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Dátum: 2011. február 10. 

Médium:  

SzegedMa 
Szerző: Dobó Csaba 

Cím:  

Biztonságban Szegeden – párbeszéd a vagyonvédelemben + fotók 
Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/02/biztonsagban-szegeden-%E2%80%93-parbeszed-a-

vagyonvedelemben-fotok.html 

 

A biztonságos élet miden polgár alapvető elvárása városával, szűkebb-tágabb lakókörnyezetével 

szemben. Az utóbbi időben több sajnálatos esemény világított rá, hogy van még tennivaló, hogy 

mindennapjainkban békésen keljünk, feküdjünk és gyermekeinket is nyugodt szívvel engedjük el a 

belvárosba. Most egy fórum adta meg az alaphangot egy új kezdetnek városunkban: 

vagyonvédelmi szakemberek, a rendőrség és a város tanácskozott a tennivalókról… 

A Személyi-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Szegedi Rendőrkapitányság 

és az önkormányzat Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága kezdeményezésével érkeztek 

többségében szegedi és Szeged környéki vagyonvédelmi, távfelügyeleti és kivonuló szolgálattal bíró 

vagyonvédelmi vállalkozások a rendőrség és a város szakemberei mellé nemrég egyeztetni a 

közbiztonságot érintő kérdésekről. 

„Végre eljutottunk oda, hogy 8 év után össze tud ülni a civil szakma, a rendfenntartó szervezet és az 

önkormányzat, hogy megvitattassák, miként lehetne Szeged közbiztonságát még jobbá tenni. 

Szeretnénk, ha a városnak lenne mindenki számára átlátható, érthető és elérhető közbiztonsági 

koncepciója” – monda el portálunknak Német Ferenc, a vagyonvédelmi kamara elnöke és a jogi 

bizottság tagja. „Alulról kell építkeznünk, hiszen tudjuk a problémákat, amivel a lakosság nap mint 

nap szembesül, ezeket tapasztalat formájában gyűjtik a vagyonőri vállalkozások, ugyanezek a 

tapasztalatok kicsit más előjellel lecsapódnak a rendőrségnél és az önkormányzatnál is” – folytatta a 

szakember. „Nagy előrelépés ez, egy falat sikerült most áttörni, ráadásul több konkrétumban is 

megállapodtunk” – tette hozzá, kiemelve, hogy készíteni szeretnének a lakosság számára egy 

tájékoztató füzetet. Ezek kamarai ismertetők lennének, melyek piacsemlegesen adnának 

tájékoztatást arról, hogyan tudják a vagyonukat hatékonyan megvédeni a polgárok. „Szervezni 

szeretnénk közbiztonsági napokat is, kivinnénk valamilyen köztérre e rendezvényeket, hiszen mi a 

lakosságnak akarunk információkat adni. A munkacsoportjainkkal pedig különböző rétegeket 

kívánunk elérni, külön szeretnénk szólni például az iskolákhoz és a szórakozóhelyekhez is.” 

Ne a piac szabályozza a közbiztonságot 

 „Törvénymódosításra is szükség lehet, hiszen a tapasztalat az, hogy a vagyonvédelmi cégeknél 

problémát okoz, ha egy betöréshez kell kimenniük, akkor a KRESZ szabályai szerint kell eljárniuk, 

például megbüntetik őket a gyorshajtásért. Valamilyen méltányossági szabályozást szeretnénk elérni. 

Terv van arra nézve is, hogy a jelentősen leterhelt rendőrségi segélyhívót kiegészíthetné egy 

vagyonvédelmi vonal is” – emelte ki Német Ferenc, akitől megtudtuk, hogy már tavaly elkezdődött a 

szabadtéri rendezvények körüli biztonsági szabályozás átgondolása, majd a West Balkán tragédia a 

szórakozóhelyek biztonságának újragondolására is rávilágított, és a kormány villámgyorsan lépett. 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/02/biztonsagban-szegeden-%E2%80%93-parbeszed-a-vagyonvedelemben-fotok.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/02/biztonsagban-szegeden-%E2%80%93-parbeszed-a-vagyonvedelemben-fotok.html
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„Megjegyzem nem úgy, ahogy az elmúlt 8 évben, hiszen az elmúlt időszak ész nélküli liberalizációja a 

rendvédelmet is elérte, s az a filozófia, hogy mint a piac, majd szabályozza önmagát ez a terület is, 

csődöt mondott” – mutatott rá Német. „Arra nem lehet alapozni, hogy mindenki jogkövető 

magatartásra törekszik, és az egyetlen szempont se csak a profit legyen. Az unió alapelve, hogy a 

személyes szabadság és az emberek élethez való joga nem lehet hátrébb, mint a vállalkozásoknak a 

profithoz való joga. Az elmúlt években sajnos gellert kapott ez az alapelv. Sokszor a magyar 

állampolgároknak a létbiztonsága került veszélybe a profit miatt” – érvelt a szakember, aki Szegeddel 

kapcsolatban elmondta, hogy ő négy éve dolgozik Pesten, és azt kell, hogy mondja: Szeged egy 

biztonságos kisváros hangulatát kelti. „Kihívást jelent azonban, hogy Románia felé hamarosan 

megnyílik a schengeni határ. Megjelent az utazó bűnözés is, nemrég olyan sorozatbetörőt fogtak 

meg, aki nem is itt él. A fejlett infrastrukturális hálózat ezeket a bűnelkövetéseket megkönnyíti. El kell 

gondolkodni azon is, hogy Szegednek szüksége van egy komolyabb térfigyelő rendszer fejlesztésre. A 

térfigyelő rendszereknek van egy problémája, tudniillik, hogy aki figyeli a monitorokat, az milyen 

hatékonysággal tudja azt végezni. Ha a térfigyelő rendszer például egy ügyeletesre van bízva, aki 

közben telefont vesz fel, egységeket irányít, az nem biztos, hogy hatékonyan tudja végezni a 

munkáját. Német összességében örömét fejezte kik, hogy elindult végre egy párbeszéd, ami Szeged 

közbiztonságán is sokat lendíthet. 

 

 

Dátum: 2011. Február 10. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: szegedma.hu 

Cím:  

Biztonságban Szegeden – párbeszéd a vagyonvédelemben 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27909 

 

A biztonságos élet miden polgár alapvető elvárása városával, szűkebb-tágabb lakókörnyezetével 

szemben. 

Az utóbbi időben több sajnálatos esemény világított rá, hogy van még tennivaló, hogy 

mindennapjainkban békésen keljünk, feküdjünk és gyermekeinket is nyugodt szívvel engedjük el a 

belvárosba. Most egy fórum adta meg az alaphangot egy új kezdetnek városunkban: vagyonvédelmi 

szakemberek, a rendőrség és a város tanácskozott a tennivalókról… 

A Személyi-, és Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Szegedi Rendőrkapitányság 

és az önkormányzat Jogi Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága kezdeményezésével érkeztek 

többségében szegedi és Szeged környéki vagyonvédelmi, távfelügyeleti és kivonuló szolgálattal bíró 

vagyonvédelmi vállalkozások a rendőrség és a város szakemberei mellé nemrég egyeztetni a 

közbiztonságot érintő kérdésekről. 

„Végre eljutottunk oda, hogy 8 év után össze tud ülni a civil szakma, a rendfenntartó szervezet és az 

önkormányzat, hogy megvitattassák, miként lehetne Szeged közbiztonságát még jobbá tenni. 

Szeretnénk, ha a városnak lenne mindenki számára átlátható, érthető és elérhető közbiztonsági 

koncepciója” – monda el portálunknak Német Ferenc, a vagyonvédelmi kamara elnöke és a jogi 

bizottság tagja. „Alulról kell építkeznünk, hiszen tudjuk a problémákat, amivel a lakosság nap mint 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27909
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nap szembesül, ezeket tapasztalat formájában gyűjtik a vagyonőri vállalkozások, ugyanezek a 

tapasztalatok kicsit más előjellel lecsapódnak a rendőrségnél és az önkormányzatnál is” – folytatta a 

szakember. „Nagy előrelépés ez, egy falat sikerült most áttörni, ráadásul több konkrétumban is 

megállapodtunk” – tette hozzá, kiemelve, hogy készíteni szeretnének a lakosság számára egy 

tájékoztató füzetet. Ezek kamarai ismertetők lennének, melyek piacsemlegesen adnának 

tájékoztatást arról, hogyan tudják a vagyonukat hatékonyan megvédeni a polgárok. „Szervezni 

szeretnénk közbiztonsági napokat is, kivinnénk valamilyen köztérre e rendezvényeket, hiszen mi a 

lakosságnak akarunk információkat adni. A munkacsoportjainkkal pedig különböző rétegeket 

kívánunk elérni, külön szeretnénk szólni például az iskolákhoz és a szórakozóhelyekhez is.” 

Ne a piac szabályozza a közbiztonságot 

„Törvénymódosításra is szükség lehet, hiszen a tapasztalat az, hogy a vagyonvédelmi cégeknél 

problémát okoz, ha egy betöréshez kell kimenniük, akkor a KRESZ szabályai szerint kell eljárniuk, 

például megbüntetik őket a gyorshajtásért. Valamilyen méltányossági szabályozást szeretnénk elérni. 

Terv van arra nézve is, hogy a jelentősen leterhelt rendőrségi segélyhívót kiegészíthetné egy 

vagyonvédelmi vonal is” – emelte ki Német Ferenc, akitől megtudtuk, hogy már tavaly elkezdődött a 

szabadtéri rendezvények körüli biztonsági szabályozás átgondolása, majd a West Balkán tragédia a 

szórakozóhelyek biztonságának újragondolására is rávilágított, és a kormány villámgyorsan lépett. 

„Megjegyzem nem úgy, ahogy az elmúlt 8 évben, hiszen az elmúlt időszak ész nélküli liberalizációja a 

rendvédelmet is elérte, s az a filozófia, hogy mint a piac, majd szabályozza önmagát ez a terület is, 

csődöt mondott” – mutatott rá Német. „Arra nem lehet alapozni, hogy mindenki jogkövető 

magatartásra törekszik, és az egyetlen szempont se csak a profit legyen. Az unió alapelve, hogy a 

személyes szabadság és az emberek élethez való joga nem lehet hátrébb, mint a vállalkozásoknak a 

profithoz való joga. Az elmúlt években sajnos gellert kapott ez az alapelv. Sokszor a magyar 

állampolgároknak a létbiztonsága került veszélybe a profit miatt” – érvelt a szakember, aki Szegeddel 

kapcsolatban elmondta, hogy ő négy éve dolgozik Pesten, és azt kell, hogy mondja: Szeged egy 

biztonságos kisváros hangulatát kelti. „Kihívást jelent azonban, hogy Románia felé hamarosan 

megnyílik a schengeni határ. Megjelent az utazó bűnözés is, nemrég olyan sorozatbetörőt fogtak 

meg, aki nem is itt él. A fejlett infrastrukturális hálózat ezeket a bűnelkövetéseket megkönnyíti. El kell 

gondolkodni azon is, hogy Szegednek szüksége van egy komolyabb térfigyelő rendszer fejlesztésre. A 

térfigyelő rendszereknek van egy problémája, tudniillik, hogy aki figyeli a monitorokat, az milyen 

hatékonysággal tudja azt végezni. Ha a térfigyelő rendszer például egy ügyeletesre van bízva, aki 

közben telefont vesz fel, egységeket irányít, az nem biztos, hogy hatékonyan tudja végezni a 

munkáját. Német összességében örömét fejezte kik, hogy elindult végre egy párbeszéd, ami Szeged 

közbiztonságán is sokat lendíthet. 

 

  



 

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 

 

2011. február 11. 
 

 

Dátum: 2011. február 11. 

Médium:  

Google MTI 
Szerző: -- 

Cím:  

Kötelező Kamarai tagság. Aljas érdekek háttere (1.rész) 
Link: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hfOOOZeCiAVVpK_DExZKWUB4fNUg?docI

d=20110211:MTI:B0139 

 

Fideszes választói képviselet: 130 ezer vagyonőr és az ország érdeke háttérbe szorítva néhány 

tisztségviselő egzisztenciájával szemben A vagyonőr szakmában uralkodó munkavállalói 

kiszolgáltatottság, szabályozási káosz egyértelműen ágazati reform és érdekvédelem után kiállt. Élen 

a kötelező kamarai tagság megszüntetésével, hiszen az egész semmi másról nem szól 130 ezer ember 

számára, minthogy be kell fizetni a tagsági díjat, amiért cserébe semmit nem kapnak. Aki nem fizeti 

be, az repül, a kamara bevonatja a működési engedélyét a rendőrséggel. Mert nem tejelt. És erre 

jogszabály ad felhatalmazás. Nyáron írásbeli kérdés formájában meg is tudakoltam a 

Belügyminisztertől, hogy mikor szándékoznak kezdeni valamit ezzel a problémával. A kérdés annál is 

inkább sürgető, mert a kötelező kamarai tagság szembe megy az EU-s irányelvekkel is, legkésőbb 

2009 végéig kellett volna a jogharmonizációt véghezvinni (itt jegyzem meg, hogy meg sem hozhatták 

volna már ezt a törvényt, ugyanis akkor már életben volt az azt tiltó EU direktíva… na de egy 

balliberális kormánynak még ezt is lehetett). Nem történt meg a jogharmonizáció, ennek örömére 

2010-ben az Európai Bíróság busás bírságot szabott ki hazánkra. Amit persze mindannyiunk adójából 

kell majd kifizetni. Kérdésemre a válasz konstruktív volt: tervezik a szabályozás felülvizsgálatát. Nem 

is olyan sokára a minisztérium elkészítette javaslatát, ami bár messze volt a tökéletestől, de sok 

szempontból lényegesen jobb volt a mainál. A "társadalmi egyeztetések" során azonban az egyes 

gazdasági érdekcsoportok kérésének figyelembevételével folyamatosan puhult, a végeredmény pedig 

több kérdést és felháborodást is szült. Például az eredeti tervekkel ellentétben miért csak 2012. 

január 01-től akarják megszüntetni a kötelező kamarai tagságot? Egy jogellenes állapotot miért 

akarnak még egy évig fenntartani? A Kamara értelmét, hasznát, szükségességét 130 ezer ember nem 

látja – hiszen minden ágazathoz kapcsolódó nyilvántartási, engedélyezési, ellenőrzési feladatot a 

rendőrség lát el – , viszont az ő 60-70 ezres havi fizetésükből a semmire még jobban fáj kifizetni sok 

ezer forintot. Esetleg az etikai vétségek kezelését lehetne hangoztatni, ha ’98 óta nem kizárólag tagdíj 

nemfizetés miatt került volna sor etikai eljárásra. Pedig akadna tennivaló e téren (is). Az ágazat 

szereplői semmit nem vennének észre akkor sem, ha máról holnapra megszüntetnék a kötelező 

kamarai tagságot. Az EU-s jogharmonizáció elmaradása a bírságon (és várható újabbon) kívül azért 

más veszélyt is rejt. Ugyanis, ha egy szemfüles spekulatív külföldi székhelyű vállalkozó idejön 

hazánkba, és bizonyítékokkal támaszt alá egy sok milliárdos szerződési lehetőséget, amivel azért nem 

tud élni, mert nem hajlandó felvállalni a kötelező kamarai tagságot – miért is tenné, hiszen ez EU 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hfOOOZeCiAVVpK_DExZKWUB4fNUg?docId=20110211:MTI:B0139
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5hfOOOZeCiAVVpK_DExZKWUB4fNUg?docId=20110211:MTI:B0139
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jogellenes! -, akkor bizony az elmaradt haszon tekintetében kártérítési pert indíthat Magyarország 

ellen, amit meg is fog nyerni. Gyakorlatilag egy évet hagynak az ilyen spekulánsoknak, hogy a 

magyarországi, immár nemzetközileg is jól ismert jogharmonizációs mulasztást kihasználva akár 

tízmilliárdos kártérítésekkel csapolják meg a magyar államkasszát. Ami, ne felejtsük el, a mi befizetett 

adónk. Ennyivel kevesebb jut majd másra… És ismerve a nemzetközi korrupciós csatornákat, lesznek 

jó páran, akik ezt meg fogják csinálni. Tehát, súlyos érvek szólnak a kötelező tagság további 

fenntartása ellen. És miért kell a kamarát kötelező jelleggel bevonni az ágazati szakképzés, 

továbbképzés rendszerébe, a követelményszintek meghatározásába? Kétségtelenül nagy visszaélések 

vannak ezen a területen is, erről azt hiszem, mesélhetne a vagyonőr társadalom. De erre csak a 

szigorúbb szabályozás és ellenőrzés nyújthat megoldást, mindezt állami kézben, ahogy eddig is volt. 

Mit is várhatnánk a Kamarától, ahol számos vezető tisztségviselőnek komoly érdekeltségei vannak az 

ágazati szakképzés és továbbképzés terén? Ez csak újabb hátsó lehetőség lenne saját gazdasági 

érdekeik érvényesítésére, és a többiek kiszorítása révén a monopolhelyzet, és ezzel a csillagászati 

árak és kiszolgáltatottság megteremtésére. Ez lenne a híres korrupció ellenes harc? És miért nem 

változtatták meg a működési engedélyek 5 éves lejáratát határozatlanra – hiszen ilyen előírás mellett 

csak határozott idejű munkaszerződést lehet kötni, és mindenki tudja, hogy ez mennyi hátránnyal jár. 

Egy egész ágazat összes dolgozója hátrányos megkülönböztetésben részesül így. Ezeket szóvá is 

tettem a Házban az általános vita során, és megtettem a szükséges lépéseket, benyújtottam a 

módosító javaslatokat, melyeket a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság február 8-án tárgyalt. Érvek 

nélkül A bizottsági ülésen a Kormányt Felkai László államtitkár képviselte, aki elmondta, hogy a 

Kamara szakképzés és továbbképzés rendszerébe történő kötelező jellegű bevonására azért van 

szükség, hogy közfeladatot adjanak ennek a szervezetnek, és így megmaradhasson köztestületnek. 

Hogy erre miért van szükség, arra már nem válaszolt az államtitkár úr. Miért kell körmünk szakadtáig 

ragaszkodni egy olyan szervezethez, aminek értelmét tagjai nem látják, szükségük nincs rá, hasznos 

tevékenységet nem tud felmutatni (ugye a Miss Sercurity szépségverseny megrendezése nem ez a 

kategória?), és amely évek alatt nem tudta megtölteni létét olyan tartalommal, hogy az értelmet 

nyerjen, és akár magától is fennmaradjon. Inkább bele sem gondolok, hogy vajon állami pénzekből 

mennyi osztható ki köztestületnek… 
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A vagyonőr szakmában uralkodó munkavállalói kiszolgáltatottság, szabályozási káosz 

egyértelműen ágazati reform és érdekvédelem után kiállt. Élen a kötelező kamarai tagság 

megszüntetésével, hiszen az egész semmi másról nem szól 130 ezer ember számára, minthogy be 

kell fizetni a tagsági díjat, amiért cserébe semmit nem kapnak. Aki nem fizeti be, az repül, a kamara 

bevonatja a működési engedélyét a rendőrséggel. Mert nem tejelt. És erre jogszabály ad 

felhatalmazás. 

Nyáron írásbeli kérdés formájában meg is tudakoltam a Belügyminisztertől, hogy mikor szándékoznak  

kezdeni valamit ezzel a problémával. A kérdés annál is inkább sürgető, mert a kötelező kamarai 

tagság szembe megy az EU-s irányelvekkel is, legkésőbb 2009 végéig kellett volna a jogharmonizációt 

véghezvinni (itt jegyzem meg, hogy meg sem hozhatták volna már ezt a törvényt, ugyanis akkor már 

életben volt az azt tiltó EU direktíva… na de egy balliberális kormánynak még ezt is lehetett). Nem 

történt meg a jogharmonizáció, ennek örömére 2010-ben az Európai Bíróság busás bírságot szabott 

ki hazánkra. Amit persze mindannyiunk adójából kell majd kifizetni. 

Kérdésemre a válasz konstruktív volt: tervezik a szabályozás felülvizsgálatát. Nem is olyan sokára a 

minisztérium elkészítette javaslatát, ami bár messze volt a tökéletestől, de sok szempontból 

lényegesen jobb volt a mainál. A „társadalmi egyeztetések” során azonban az egyes gazdasági 

érdekcsoportok kérésének figyelembevételével folyamatosan puhult, a végeredmény pedig több 

kérdést és felháborodást is szült. 

Például az eredeti tervekkel ellentétben miért csak 2012. január 01-től akarják megszüntetni a 

kötelező kamarai tagságot? Egy jogellenes állapotot miért akarnak még egy évig fenntartani? A 

Kamara értelmét, hasznát, szükségességét 130 ezer ember nem látja – hiszen minden ágazathoz 

kapcsolódó nyilvántartási, engedélyezési, ellenőrzési feladatot a rendőrség lát el – , viszont az ő 60-

70 ezres havi fizetésükből a semmire még jobban fáj kifizetni sok ezer forintot. Esetleg az etikai 

vétségek kezelését lehetne hangoztatni, ha ’98 óta nem kizárólag tagdíj nemfizetés miatt került volna 

sor etikai eljárásra. Pedig akadna tennivaló e téren (is). Az ágazat szereplői semmit nem vennének 

észre akkor sem, ha máról holnapra megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot. 

Az EU-s jogharmonizáció elmaradása a bírságon (és várható újabbon) kívül azért más veszélyt is rejt. 

Ugyanis, ha egy szemfüles spekulatív külföldi székhelyű vállalkozó idejön hazánkba, és 

bizonyítékokkal támaszt alá egy sok milliárdos szerződési lehetőséget, amivel azért nem tud élni, 

mert nem hajlandó felvállalni a kötelező kamarai tagságot – miért is tenné, hiszen ez EU jogellenes! -, 

akkor bizony az elmaradt haszon tekintetében kártérítési pert indíthat Magyarország ellen, amit meg 

is fog nyerni. Gyakorlatilag egy évet hagynak az ilyen spekulánsoknak, hogy a magyarországi, immár 

nemzetközileg is jól ismert jogharmonizációs mulasztást kihasználva akár tízmilliárdos kártérítésekkel 

csapolják meg a magyar államkasszát. Ami, ne felejtsük el, a mi befizetett adónk. Ennyivel kevesebb 

jut majd másra… És ismerve a nemzetközi korrupciós csatornákat, lesznek jó páran, akik ezt meg 

fogják csinálni. 

Tehát, súlyos érvek szólnak a kötelező tagság további fenntartása ellen. 

És miért kell a kamarát kötelező jelleggel bevonni az ágazati szakképzés, továbbképzés rendszerébe, 

a követelményszintek meghatározásába?  Kétségtelenül nagy visszaélések vannak ezen a területen is, 

erről azt hiszem, mesélhetne a vagyonőr társadalom. De erre csak a szigorúbb szabályozás és 

ellenőrzés nyújthat megoldást, mindezt állami kézben, ahogy eddig is volt. Mit is várhatnánk a 

Kamarától, ahol számos vezető tisztségviselőnek komoly érdekeltségei vannak az ágazati szakképzés 

és továbbképzés terén? Ez csak újabb hátsó lehetőség lenne saját gazdasági érdekeik 
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érvényesítésére, és a többiek kiszorítása révén a monopolhelyzet, és ezzel a csillagászati árak és 

kiszolgáltatottság megteremtésére. Ez lenne a híres korrupció ellenes harc? 

És miért nem változtatták meg a működési engedélyek 5 éves lejáratát határozatlanra – hiszen ilyen 

előírás mellett csak határozott idejű munkaszerződést lehet kötni, és mindenki tudja, hogy ez mennyi 

hátránnyal jár. Egy egész ágazat összes dolgozója hátrányos megkülönböztetésben részesül így. 

Ezeket szóvá is tettem a Házban az általános vita során, és megtettem a szükséges lépéseket, 

benyújtottam a módosító javaslatokat, melyeket a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság február 8-án 

tárgyalt. 

Érvek nélkül 

A bizottsági ülésen a Kormányt Felkai László államtitkár képviselte, aki elmondta, hogy a Kamara 

szakképzés és továbbképzés rendszerébe történő kötelező jellegű bevonására azért van szükség, 

hogy közfeladatot adjanak ennek a szervezetnek, és így megmaradhasson köztestületnek. Hogy erre 

miért van szükség, arra már nem válaszolt az államtitkár úr. Miért kell körmünk szakadtáig 

ragaszkodni egy olyan szervezethez, aminek értelmét tagjai nem látják, szükségük nincs rá, hasznos 

tevékenységet nem tud felmutatni (ugye a Miss Sercurity szépségverseny megrendezése nem ez a 

kategória?), és amely évek alatt nem tudta megtölteni létét olyan tartalommal, hogy az értelmet 

nyerjen, és akár magától is fennmaradjon. Inkább bele sem gondolok, hogy vajon állami pénzekből 

mennyi osztható ki köztestületnek… 

Az 5 éves működési engedély határozatlan idejűre módosítását, fokozott ellenőrzés kiépítése mellett 

tulajdonképpen pártolta a Kormány képviseletében az államtitkár úr, azonban véleménye szerint 

ehhez még számos szabályozást hozzá kell igazítani, tehát így magában nem elfogadható. Értik? Nem 

az a reakció, hogy akkor szavazzuk meg, mert jó és jogos kezdeményezés, és tegyük hozzá még x, y és 

z törvények módosítását, hogy teljes legyen a rendszer. Nem, inkább úgy ahogy van, szavazzuk le. Egy 

olyan Kormánytól és kormánypárttól, ahol a benyújtott törvényjavaslatokban hemzsegnek a 

jogtechnikai, helyesírási, magyar-tani és összefüggésbeli hibák, több mint cinikus egy ilyen reakció. 

És a vége, a kötelező kamarai tagság megszüntetésének elodázása. Ez a választ tetszett a legjobban. 

Két indoka volt Felkai László államtitkár úrnak. Mivel ez egy komplex törvénymódosító javaslat, és 

vannak olyan részei, amiknek a hatályba léptetéséhez idő kell, ezért maradt a 2012. január 1-e. Nem 

jött reakció arra a válaszomra, hogy látott már olyat a Tisztelt Ház, hogy egy törvénymódosító 

javaslaton belül egyes részekre különböző hatálybaléptetési időpontok legyenek megadva. Tehát 

meg lehetne adni erre külön, mondjuk 2011. április 01-et (ahogy a módosítóm szólt). De még ennél is 

izgalmasabb érv volt, hogy a Kamarában lévő egzisztenciákat nem lehet egyeik napról a másikra 

megszüntetni, időt kell hagyni az átállásra. 

Tehát, miközben a köztisztviselőket és kormánytisztviselőket két hónap felmondási idővel, indoklás 

nélkül utcára lehet tenni, addig a kamarai tisztségviselőknek majd egy évet kell hagyni, hogy új 

megélhetés után nézzenek, addig pedig tartsa el őket az a 130 ezer vagyonőr a havi 70 ezer forintos 

fizetéséből??? 
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A vagyonőr szakmában uralkodó munkavállalói kiszolgáltatottság, szabályozási káosz 

egyértelműen ágazati reform és érdekvédelem után kiállt. Élen a kötelező kamarai tagság 

megszüntetésével, hiszen az egész semmi másról nem szól 130 ezer ember számára, minthogy be 

kell fizetni a tagsági díjat, amiért cserébe semmit nem kapnak. Aki nem fizeti be, az repül, a kamara 

bevonatja a működési engedélyét a rendőrséggel. Mert nem tejelt. És erre jogszabály ad 

felhatalmazás. 

Nyáron írásbeli kérdés formájában meg is tudakoltam a Belügyminisztertől, hogy mikor szándékoznak  

kezdeni valamit ezzel a problémával. A kérdés annál is inkább sürgető, mert a kötelező kamarai 

tagság szembe megy az EU-s irányelvekkel is, legkésőbb 2009 végéig kellett volna a jogharmonizációt 

véghezvinni (itt jegyzem meg, hogy meg sem hozhatták volna már ezt a törvényt, ugyanis akkor már 

életben volt az azt tiltó EU direktíva… na de egy balliberális kormánynak még ezt is lehetett). Nem 

történt meg a jogharmonizáció, ennek örömére 2010-ben az Európai Bíróság busás bírságot szabott 

ki hazánkra. Amit persze mindannyiunk adójából kell majd kifizetni. 

Kérdésemre a válasz konstruktív volt: tervezik a szabályozás felülvizsgálatát. Nem is olyan sokára a 

minisztérium elkészítette javaslatát, ami bár messze volt a tökéletestől, de sok szempontból 

lényegesen jobb volt a mainál. A „társadalmi egyeztetések” során azonban az egyes gazdasági 

érdekcsoportok kérésének figyelembevételével folyamatosan puhult, a végeredmény pedig több 

kérdést és felháborodást is szült. 

Például az eredeti tervekkel ellentétben miért csak 2012. január 01-től akarják megszüntetni a 

kötelező kamarai tagságot? Egy jogellenes állapotot miért akarnak még egy évig fenntartani? A 

Kamara értelmét, hasznát, szükségességét 130 ezer ember nem látja – hiszen minden ágazathoz 

kapcsolódó nyilvántartási, engedélyezési, ellenőrzési feladatot a rendőrség lát el – , viszont az ő 60-

70 ezres havi fizetésükből a semmire még jobban fáj kifizetni sok ezer forintot. Esetleg az etikai 

vétségek kezelését lehetne hangoztatni, ha ’98 óta nem kizárólag tagdíj nemfizetés miatt került volna 

sor etikai eljárásra. Pedig akadna tennivaló e téren (is). Az ágazat szereplői semmit nem vennének 

észre akkor sem, ha máról holnapra megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot. 

Az EU-s jogharmonizáció elmaradása a bírságon (és várható újabbon) kívül azért más veszélyt is rejt. 

Ugyanis, ha egy szemfüles spekulatív külföldi székhelyű vállalkozó idejön hazánkba, és 

bizonyítékokkal támaszt alá egy sok milliárdos szerződési lehetőséget, amivel azért nem tud élni, 

mert nem hajlandó felvállalni a kötelező kamarai tagságot – miért is tenné, hiszen ez EU jogellenes! -, 

akkor bizony az elmaradt haszon tekintetében kártérítési pert indíthat Magyarország ellen, amit meg 
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is fog nyerni. Gyakorlatilag egy évet hagynak az ilyen spekulánsoknak, hogy a magyarországi, immár 

nemzetközileg is jól ismert jogharmonizációs mulasztást kihasználva akár tízmilliárdos kártérítésekkel 

csapolják meg a magyar államkasszát. Ami, ne felejtsük el, a mi befizetett adónk. Ennyivel kevesebb 

jut majd másra… És ismerve a nemzetközi korrupciós csatornákat, lesznek jó páran, akik ezt meg 

fogják csinálni. 

Tehát, súlyos érvek szólnak a kötelező tagság további fenntartása ellen. 

És miért kell a kamarát kötelező jelleggel bevonni az ágazati szakképzés, továbbképzés rendszerébe, 

a követelményszintek meghatározásába?  Kétségtelenül nagy visszaélések vannak ezen a területen is, 

erről azt hiszem, mesélhetne a vagyonőr társadalom. De erre csak a szigorúbb szabályozás és 

ellenőrzés nyújthat megoldást, mindezt állami kézben, ahogy eddig is volt. Mit is várhatnánk a 

Kamarától, ahol számos vezető tisztségviselőnek komoly érdekeltségei vannak az ágazati szakképzés 

és továbbképzés terén? Ez csak újabb hátsó lehetőség lenne saját gazdasági érdekeik 

érvényesítésére, és a többiek kiszorítása révén a monopolhelyzet, és ezzel a csillagászati árak és 

kiszolgáltatottság megteremtésére. Ez lenne a híres korrupció ellenes harc? 

És miért nem változtatták meg a működési engedélyek 5 éves lejáratát határozatlanra – hiszen ilyen 

előírás mellett csak határozott idejű munkaszerződést lehet kötni, és mindenki tudja, hogy ez mennyi 

hátránnyal jár. Egy egész ágazat összes dolgozója hátrányos megkülönböztetésben részesül így. 

Ezeket szóvá is tettem a Házban az általános vita során, és megtettem a szükséges lépéseket, 

benyújtottam a módosító javaslatokat, melyeket a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság február 8-án 

tárgyalt. 

Érvek nélkül 

A bizottsági ülésen a Kormányt Felkai László államtitkár képviselte, aki elmondta, hogy a Kamara 

szakképzés és továbbképzés rendszerébe történő kötelező jellegű bevonására azért van szükség, 

hogy közfeladatot adjanak ennek a szervezetnek, és így megmaradhasson köztestületnek. Hogy erre 

miért van szükség, arra már nem válaszolt az államtitkár úr. Miért kell körmünk szakadtáig 

ragaszkodni egy olyan szervezethez, aminek értelmét tagjai nem látják, szükségük nincs rá, hasznos 

tevékenységet nem tud felmutatni (ugye a Miss Sercurity szépségverseny megrendezése nem ez a 

kategória?), és amely évek alatt nem tudta megtölteni létét olyan tartalommal, hogy az értelmet 

nyerjen, és akár magától is fennmaradjon. Inkább bele sem gondolok, hogy vajon állami pénzekből 

mennyi osztható ki köztestületnek… 

Az 5 éves működési engedély határozatlan idejűre módosítását, fokozott ellenőrzés kiépítése mellett 

tulajdonképpen pártolta a Kormány képviseletében az államtitkár úr, azonban véleménye szerint 

ehhez még számos szabályozást hozzá kell igazítani, tehát így magában nem elfogadható. Értik? Nem 

az a reakció, hogy akkor szavazzuk meg, mert jó és jogos kezdeményezés, és tegyük hozzá még x, y és 

z törvények módosítását, hogy teljes legyen a rendszer. Nem, inkább úgy ahogy van, szavazzuk le. Egy 

olyan Kormánytól és kormánypárttól, ahol a benyújtott törvényjavaslatokban hemzsegnek a 

jogtechnikai, helyesírási, magyar-tani és összefüggésbeli hibák, több mint cinikus egy ilyen reakció. 

És a vége, a kötelező kamarai tagság megszüntetésének elodázása. Ez a választ tetszett a legjobban. 

Két indoka volt Felkai László államtitkár úrnak. Mivel ez egy komplex törvénymódosító javaslat, és 

vannak olyan részei, amiknek a hatályba léptetéséhez idő kell, ezért maradt a 2012. január 1-e. Nem 

jött reakció arra a válaszomra, hogy látott már olyat a Tisztelt Ház, hogy egy törvénymódosító 

javaslaton belül egyes részekre különböző hatálybaléptetési időpontok legyenek megadva. Tehát 

meg lehetne adni erre külön, mondjuk 2011. április 01-et (ahogy a módosítóm szólt). De még ennél is 
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izgalmasabb érv volt, hogy a Kamarában lévő egzisztenciákat nem lehet egyeik napról a másikra 

megszüntetni, időt kell hagyni az átállásra. 

Tehát, miközben a köztisztviselőket és kormánytisztviselőket két hónap felmondási idővel, indoklás 

nélkül utcára lehet tenni, addig a kamarai tisztségviselőknek majd egy évet kell hagyni, hogy új 

megélhetés után nézzenek, addig pedig tartsa el őket az a 130 ezer vagyonőr a havi 70 ezer forintos 

fizetéséből??? 
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Cím:  

Egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 
 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek. Az Országos Rendőr-

főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a tendenciának 

egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek tekintik. 

Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja. 

Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra. 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike-másika "utazó bűnözőként", házalás álcája 

alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. Ilyenkor feltérképezik az idősek helyzetét, 

később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. A 

támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit. 

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon. 

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti-segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr-főkapitányság ezért elkérte a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni a 

kamara@szvmszk e-mail címen, vagy a 06-1-422-0079-es számán is. 
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Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek.  

Az Országos Rendőr-főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a 

tendenciának egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek 

tekintik. Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja.  

Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra.  

Sokuk házaló bűnöző 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike-másika "utazó bűnözőként", házalás álcája 

alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. Ilyenkor feltérképezik az idősek helyzetét, 

később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. A 

támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit.  

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon.  

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti-segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr-főkapitányság ezért elkérte a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni 

a kamara@szvmszk e-mail címen, vagy a 06-1-422-0079-es számán is.  

- Független Hírügynökség -  
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Cím:  

Egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 
 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek.  

Az Országos Rendőr-főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a 

tendenciának egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek 

tekintik. Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja.  

Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra.  

Sokuk házaló bűnöző 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike-másika "utazó bűnözőként", házalás álcája 

alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. Ilyenkor feltérképezik az idősek helyzetét, 

később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. A 

támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit.  

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon.  

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti-segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr-főkapitányság ezért elkérte a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni 

a kamara@szvmszk e-mail címen, vagy a 06-1-422-0079-es számán is.  

- Független Hírügynökség -  
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Cím:  

Egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 
 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek. 

Az Országos Rendőr- főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a 

tendenciának egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek 

tekintik. Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja.  

Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra.  

Sokuk házaló bűnöző 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike- másika "utazó bűnözőként", házalás 

álcája alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. Ilyenkor feltérképezik az idősek 

helyzetét, később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. 

A támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit.  

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon.  

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti- segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr- főkapitányság ezért elkérte a Személy- , 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni 

a kamara@szvmszk e- mail címen, vagy a 06- 1- 422- 0079- es számán is.  

- Független Hírügynökség -  
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Pár órával ezelőtt írtuk egy ettől teljesen független cikk bevezetésében, hogy immár napi 

rendszerességgel kell idéznünk a közbiztonság romlásáról beszámoló, konkrét statisztikákat, és 

tessék, itt van a mai nap második(!) témába vágó anyaga. Most már az eddigi kb. naponként egy-

ütemezés helyett fél naponként, 10-12 óránként jönnek majd a hasonló hírek? Sajnos, nem 

csodálkozunk, látva a cigányság szaporaságát, militánsságát (érdemes a fő, a RomNet által is ajánlott 

*ITT ellenőrizhető+ blogjukban olvasgatni azt, hogyan gyaláznak bennünket többek között a Magyar 

Rádióban dolgozó korcsok!) és azt, hogy a kormány mennyire impotens, mennyire nem tud / akar 

fellépni a cigányok ellen (persze Két Hétről meg hasonlókról tudnak hazudozni meg a Jobbikot nácizni 

meg lehazugozni, ha ugyanazt merészeli állítani, mint ezek a statisztikák). Miközben, ugye, minden 

másik országban... de a külföldi példákat (táborok, falak, kiebrudalás, rajtakapáskor agyonlövés stb.) 

már úgyis ismerik olvasóink. A legújabb hír: 

Egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek. 

Az Országos Rendőr-főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a 

tendenciának egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek 

tekintik. Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja. 

Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra. 

Sokuk házaló bűnöző 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike-másika "utazó bűnözőként", házalás álcája 

alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. (Kuruc.info: nos, ez is egy strigula a 

„túlnyomó többségük? mindegyikük? cigány” mellett...) Ilyenkor feltérképezik az idősek helyzetét, 

később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. A 

támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit. 

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

http://kuruc.info/r/2/74442/
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ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon. 

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti-segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr-főkapitányság ezért elkérte a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni a 

kamara@szvmszk e-mail címen, vagy a 06-1-422-0079-es számán is. 

 

 

Dátum: 2011. február 16. 

Médium:  

MON 
Szerző: Független Hírügynökség 

Cím:  

Egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 
Link: http://www.mon.hu/egyre-tobb-a-rablas-vedtelen-idos-emberek-az-aldozatok/haon-news-

charlotteInform-20110216-0328402798 

 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek. 

Az Országos Rendőr- főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a 

tendenciának egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek 

tekintik. Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja.  

Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra.  

Sokuk házaló bűnöző 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike- másika "utazó bűnözőként", házalás 

álcája alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. Ilyenkor feltérképezik az idősek 

helyzetét, később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. 

A támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit.  

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

http://www.mon.hu/egyre-tobb-a-rablas-vedtelen-idos-emberek-az-aldozatok/haon-news-charlotteInform-20110216-0328402798
http://www.mon.hu/egyre-tobb-a-rablas-vedtelen-idos-emberek-az-aldozatok/haon-news-charlotteInform-20110216-0328402798
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ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon.  

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti- segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr- főkapitányság ezért elkérte a Személy- , 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni 

a kamara@szvmszk e- mail címen, vagy a 06- 1- 422- 0079- es számán is.  

- Független Hírügynökség -  

 

 

Dátum: 2011. február 16. 

Médium:  

Egerjobbik.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

A "Rend": egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 
Link: http://egerjobbik.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27143:a-qrendq-egyre-

toebb-a-rablas-vedtelen-ids-emberek-az-aldozatok&catid=40:kekhirek&Itemid=62 

 

Pár órával ezelőtt írtuk egy ettől teljesen független cikk bevezetésében, hogy immár napi 

rendszerességgel kell beszámolnunk a közbiztonság romlásáról, és tessék, itt van a mai nap 

második(!) témába vágó anyaga. 

Most már az eddigi kb. naponként egy-ütemezés helyett fél naponként, 10-12 óránként jönnek majd 

a hasonló hírek? 

Sajnos, nem csodálkozunk, látva a cigányság szaporaságát, militánsságát (érdemes a fő, a RomNet 

által is ajánlott *ITT ellenőrizhető+ blogjukban olvasgatni azt, hogyan gyaláznak bennünket többek 

között a Magyar Rádióban dolgozó korcsok!) és azt, hogy a kormány mennyire impotens, mennyire 

nem tud / akar fellépni a cigányok ellen (persze Két Hétről meg hasonlókról tudnak hazudozni meg a 

Jobbikot nácizni meg lehazugozni, ha ugyanazt merészeli állítani, mint ezek a statisztikák). 

Miközben, ugye, minden másik országban... de a külföldi példákat (táborok, falak, kiebrudalás, 

rajtakapáskor agyonlövés stb.) már úgyis ismerik olvasóink. 

A legújabb hír: 

Egyre több a rablás, védtelen, idős emberek az áldozatok 

Az elmúlt évek statisztikai adatai alapján megállapítható, hogy egyre több rablás történik az 

országban, az áldozatok egyre többször idős, védtelen emberek. 

Az Országos Rendőr-főkapitányányság bűnmegelőzési és áldozatvédelmi osztálya szerint ennek a 

tendenciának egyértelműen az az oka, hogy a bűnözők az időseket könnyű pénzszerzési lehetőségnek 

tekintik. Sokszor csak másnap találnak rá hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran 

életveszélyesen megsérült áldozatokra. a rendőrség megelőzési céllal a távfelügyeleti rendszerek 

beépítését ajánlja. 

http://egerjobbik.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27143:a-qrendq-egyre-toebb-a-rablas-vedtelen-ids-emberek-az-aldozatok&catid=40:kekhirek&Itemid=62
http://egerjobbik.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27143:a-qrendq-egyre-toebb-a-rablas-vedtelen-ids-emberek-az-aldozatok&catid=40:kekhirek&Itemid=62
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Az időseket elsősorban lopásokkal, betörésekkel, csalásokkal károsítják meg. A rendőrség szerint 

napjaink legdrasztikusabb bűnözési formái, mikor idős, mozgásukban korlátozott emberekre éjszaka 

törik rá lakásuk ajtaját, majd súlyosan megverik, vallatják őket, miközben átkutatják a lakást, hogy 

elvigyék adott esetben egy élet munkájával megszerzett értékeket. Sokszor csak másnap találnak rá 

hozzátartozóik a megkötözött, bántalmazott, gyakran életveszélyesen megsérült áldozatokra. 

Sokuk házaló bűnöző 

Az esetek elemzésekor találtak olyan összefüggéseket a szakemberek, hogy a házaikban 

megtámadott idősek a bűncselekményt megelőzően valamilyen módon kapcsolatba kerültek a 

támadók valamelyikével. Jellemző, hogy a bűnözők egyike-másika "utazó bűnözőként", házalás álcája 

alatt fordult meg a később megtámadott idős embernél. Ilyenkor feltérképezik az idősek helyzetét, 

később vagy visszatérnek, hogy kirabolják áldozatukat, vagy más bűnözőknek adnak tippet. A 

támadók másik típusa valamilyen alkalmi munkát elvállalva kerül kapcsolatba áldozatával, vagy 

esetleg befogadásra, felkarolásra váró idegenként jelentkezik. Ilyenkor egy idő múlva, mikor 

kitapasztalják a házigazda szokásait, bántalmazással szerzik meg annak értékeit. 

Az idős, rossz egészségi állapotú emberek kevésbé tudnak ellenállni a fenyegetésnek, verésnek. Az 

áldozattá válás esélyét növeli az elszigeteltség, a fokozott hiszékenység, a veszélyek fel nem 

ismerése. Növeli a kiszolgáltatottságot a vagyonvédelem elhanyagolása, a korszerűtlen ajtók, 

ablakok, zárak alkalmazása, illetve, ha jelentősebb mennyiségű készpénzt tartanak otthon. 

Az éjszaka támadó bűnözők általában arra számítanak, hogy a védtelen áldozatok nem tudnak 

segítséget hívni. A rendőrség a megelőzésre a távfelügyeleti, úgynevezett vészhelyzeti-segélyhívó 

rendszerek beépítését ajánlja. Az Országos Rendőr-főkapitányság ezért elkérte a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarát, hogy állítson össze egy ajánlást azon 

cégekről, amelyek az érintett bűncselekmények megelőzésére alkalmas távfelügyeleti rendszert 

működtetnek. 

Erről a szolgáltatásról egyébként a kamara országos szervezete tájékoztatást tud adni a 

kamara@szvmszk e-mail címen, vagy a 06-1-422-0079-es számán is. 

- Független Hírügynökség - 
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Dátum: 2011. február 18. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: stop.hu 

Cím:  

Most rend lesz: Pintér Sándor volt cége védi a pécsi önkormányzatot 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27977 

 

Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. védi a jövőben Pécsett az 

önkormányzati ingatlanokat egy friss közbeszerzési eljárás eredménye alapján. 

Az óradíjakat szemlélve a belügyminiszter volt cégénél lesz dolga a Rogán Antal-féle 

fizetéskommandónak. 

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ Zrt.) által vezetett konzorcium nyerte el a pécsi önkormányzat 

ingatlanjainak további őrzését. A közbeszerzési eljáráson a volt belügyminiszter cége az igencsak 

optimalizált árak révén verte meg ellenfelét. 

Az őrségváltás már jó ideje érett a pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése esetében, ezt a feladatot 

ugyanis eddig a korábbi szocialista városvezetés által kedvelt, pécsi székhelyű Trucker Security Kft. 

látta el. - ez a cég most nem is pályázott. A fideszes városvezetés retorikájában folyton visszaköszönő 

lokálpatriotizmus az önkormányzati ingatlanok őrzésében a jövőben igencsak mérsékelten lesz jelen, 

hiszen a CBSZ Zrt. budapesti székhellyel rendelkezik - más kérdés, hogy a három tagú konzorcium 

egyik tagja, a Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. pécsi cég. 

Székhelyénél jóval érdekesebb azonban a CBSZ Zrt. tulajdonosi háttere, a cég ugyanis szinte egészen 

a kormányváltásig Pintér Sándor belügyminiszter, volt országos rendőrfőkapitány tulajdonában volt; 

az ex-rendőr politikus a Fidesz kétharmados győzelmét hozó 2010-es választás előtt pár héttel adott 

túl az addigra az őrző-védő piacon első számú szereplővé előlépett cégen. 

A tulajdonosváltás nem rontotta a CBSZ Zrt. piaci pozícióit, sőt: a vállalkozás több zsíros állami 

megrendeléshez is jutott az elmúlt 10 hónap során. Havi hatmilliót kasszíroz például az 

Szerencsejáték Zrt. őrzéséért, takarításáért, és a kormányváltás után a Magyar Fejlesztési Bank és a 

Magyar Villamos Művek Zrt. is úgy gondolta, hogy Pintér volt cégénél vannak a legnagyobb 

biztonságban. 

A pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése, amelyben portaszolgálat, rendezvénybiztosítás és járőrözés 

foglaltatik benne, elsőre nem tűnik bombaüzletnek a CBSZ részére, amelynek úgy sikerült megvernie 

vetélytársát, a T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.-t, hogy derekasan aláígért az óradíjak terén: míg a pomázi 

székhelyű cég 800-900 forintos óradíjat számolt volna fel a különböző tevékenységekért, addig a 

CBSZ-nek a nettó óradíjat sikerült 700 forint alá szorítani.  

Kérdéses, hogy ez a város számára igen gazdaságos óradíj hogyan jön ki, hiszen amennyiben a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által készített, a középfokú 

végzettségért járó minimálbér alapján számolt minimális óraköltség egy őr esetében 952 forintra rúg, 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27977
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azaz amennyiben a CBSZ nem alkalmaz valami radikálisan újfajta gazdasági megközelítést, akkor 

óránként több mint 250 forintot bukik majd a pécsi munkán. 

További érdekesség, hogy míg az alulmaradt T.O.M. CONTROLL differenciált a különböző feladatokért 

járó munkakörök óradíja között, addig a CBSZ ugyanannyit kér a szimpla portaszolgálatért és a 

járőrözésért. Mindez azonban csak első pillantásra furcsa egy, az őrző-védő szakmát közelebbről 

ismerő forrásunk szerint, mivel sok esetben ugyanazok végzik mind a két munkát, ugyanakkora 

fizetésért. Forrásunk szerint az igencsak minimálisra szorított ár sem túl meglepő: a piacon óriási az 

árverseny. 

 

 

Dátum: 2011. február 18. 

Médium:  

STOP 
Szerző: Pécsistop 

Cím:  

Most rend lesz: Pintér Sándor volt cége védi a pécsi önkormányzatot 
Link: http://stop.hu/articles/article.php?id=826947 

 

Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. védi a jövőben Pécsett az 

önkormányzati ingatlanokat egy friss közbeszerzési eljárás eredménye alapján. Az óradíjakat 

szemlélve a belügyminiszter volt cégénél lesz dolga a Rogán Antal-féle fizetéskommandónak. 

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ Zrt.) által vezetett konzorcium nyerte el a pécsi önkormányzat 

ingatlanjainak további őrzését. A közbeszerzési eljáráson a volt belügyminiszter cége az igencsak 

optimalizált árak révén verte meg ellenfelét. 

Az őrségváltás már jó ideje érett a pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése esetében, ezt a feladatot 

ugyanis eddig a korábbi szocialista városvezetés által kedvelt, pécsi székhelyű Trucker Security Kft. 

látta el. - ez a cég most nem is pályázott. A fideszes városvezetés retorikájában folyton visszaköszönő 

lokálpatriotizmus az önkormányzati ingatlanok őrzésében a jövőben igencsak mérsékelten lesz jelen, 

hiszen a CBSZ Zrt. budapesti székhellyel rendelkezik - más kérdés, hogy a három tagú konzorcium 

egyik tagja, a Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. pécsi cég. 

Székhelyénél jóval érdekesebb azonban a CBSZ Zrt. tulajdonosi háttere, a cég ugyanis szinte egészen 

a kormányváltásig Pintér Sándor belügyminiszter, volt országos rendőrfőkapitány tulajdonában volt; 

az ex-rendőr politikus a Fidesz kétharmados győzelmét hozó 2010-es választás előtt pár héttel adott 

túl az addigra az őrző-védő piacon első számú szereplővé előlépett cégen. 

A tulajdonosváltás nem rontotta a CBSZ Zrt. piaci pozícióit, sőt: a vállalkozás több zsíros állami 

megrendeléshez is jutott az elmúlt 10 hónap során. Havi hatmilliót kasszíroz például az 

Szerencsejáték Zrt. őrzéséért, takarításáért, és a kormányváltás után a Magyar Fejlesztési Bank és a 

Magyar Villamos Művek Zrt. is úgy gondolta, hogy Pintér volt cégénél vannak a legnagyobb 

biztonságban. 

A pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése, amelyben portaszolgálat, rendezvénybiztosítás és járőrözés 

foglaltatik benne, elsőre nem tűnik bombaüzletnek a CBSZ részére, amelynek úgy sikerült megvernie 

vetélytársát, a T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.-t, hogy derekasan aláígért az óradíjak terén: míg a pomázi 

http://stop.hu/articles/article.php?id=826947
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székhelyű cég 800-900 forintos óradíjat számolt volna fel a különböző tevékenységekért, addig a 

CBSZ-nek a nettó óradíjat sikerült 700 forint alá szorítani.  

Kérdéses, hogy ez a város számára igen gazdaságos óradíj hogyan jön ki, hiszen amennyiben a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által készített, a középfokú 

végzettségért járó minimálbér alapján számolt minimális óraköltség egy őr esetében 952 forintra rúg, 

azaz amennyiben a CBSZ nem alkalmaz valami radikálisan újfajta gazdasági megközelítést, akkor 

óránként több mint 250 forintot bukik majd a pécsi munkán. 

További érdekesség, hogy míg az alulmaradt T.O.M. CONTROLL differenciált a különböző feladatokért 

járó munkakörök óradíja között, addig a CBSZ ugyanannyit kér a szimpla portaszolgálatért és a 

járőrözésért. Mindez azonban csak első pillantásra furcsa egy, az őrző-védő szakmát közelebbről 

ismerő forrásunk szerint, mivel sok esetben ugyanazok végzik mind a két munkát, ugyanakkora 

fizetésért. Forrásunk szerint az igencsak minimálisra szorított ár sem túl meglepő: a piacon óriási az 

árverseny. 

 

 

Dátum: 2011. február 18. 

Médium:  

PécsiSTOP 
Szerző: Pécsistop 

Cím:  

Most rend lesz: Pintér Sándor volt cége védi a pécsi önkormányzatot 
Link: http://pecsistop.hu/articles/article.php?id=826947 

 

Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. védi a jövőben Pécsett az 

önkormányzati ingatlanokat egy friss közbeszerzési eljárás eredménye alapján. Az óradíjakat 

szemlélve a belügyminiszter volt cégénél lesz dolga a Rogán Antal-féle fizetéskommandónak. 

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ Zrt.) által vezetett konzorcium nyerte el a pécsi önkormányzat 

ingatlanjainak további őrzését. A közbeszerzési eljáráson a volt belügyminiszter cége az igencsak 

optimalizált árak révén verte meg ellenfelét. 

Az őrségváltás már jó ideje érett a pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése esetében, ezt a feladatot 

ugyanis eddig a korábbi szocialista városvezetés által kedvelt, pécsi székhelyű Trucker Security Kft. 

látta el. - ez a cég most nem is pályázott. A fideszes városvezetés retorikájában folyton visszaköszönő 

lokálpatriotizmus az önkormányzati ingatlanok őrzésében a jövőben igencsak mérsékelten lesz jelen, 

hiszen a CBSZ Zrt. budapesti székhellyel rendelkezik - más kérdés, hogy a három tagú konzorcium 

egyik tagja, a Valeria Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. pécsi cég. 

Székhelyénél jóval érdekesebb azonban a CBSZ Zrt. tulajdonosi háttere, a cég ugyanis szinte egészen 

a kormányváltásig Pintér Sándor belügyminiszter, volt országos rendőrfőkapitány tulajdonában volt; 

az ex-rendőr politikus a Fidesz kétharmados győzelmét hozó 2010-es választás előtt pár héttel adott 

túl az addigra az őrző-védő piacon első számú szereplővé előlépett cégen. 

A tulajdonosváltás nem rontotta a CBSZ Zrt. piaci pozícióit, sőt: a vállalkozás több zsíros állami 

megrendeléshez is jutott az elmúlt 10 hónap során. Havi hatmilliót kasszíroz például az 

Szerencsejáték Zrt. őrzéséért, takarításáért, és a kormányváltás után a Magyar Fejlesztési Bank és a 

http://stop.hu/articles/article.php?id=826947
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Magyar Villamos Művek Zrt. is úgy gondolta, hogy Pintér volt cégénél vannak a legnagyobb 

biztonságban. 

A pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése, amelyben portaszolgálat, rendezvénybiztosítás és járőrözés 

foglaltatik benne, elsőre nem tűnik bombaüzletnek a CBSZ részére, amelynek úgy sikerült megvernie 

vetélytársát, a T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.-t, hogy derekasan aláígért az óradíjak terén: míg a pomázi 

székhelyű cég 800-900 forintos óradíjat számolt volna fel a különböző tevékenységekért, addig a 

CBSZ-nek a nettó óradíjat sikerült 700 forint alá szorítani.  

Kérdéses, hogy ez a város számára igen gazdaságos óradíj hogyan jön ki, hiszen amennyiben a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által készített, a középfokú 

végzettségért járó minimálbér alapján számolt minimális óraköltség egy őr esetében 952 forintra rúg, 

azaz amennyiben a CBSZ nem alkalmaz valami radikálisan újfajta gazdasági megközelítést, akkor 

óránként több mint 250 forintot bukik majd a pécsi munkán. 

További érdekesség, hogy míg az alulmaradt T.O.M. CONTROLL differenciált a különböző feladatokért 

járó munkakörök óradíja között, addig a CBSZ ugyanannyit kér a szimpla portaszolgálatért és a 

járőrözésért. Mindez azonban csak első pillantásra furcsa egy, az őrző-védő szakmát közelebbről 

ismerő forrásunk szerint, mivel sok esetben ugyanazok végzik mind a két munkát, ugyanakkora 

fizetésért. Forrásunk szerint az igencsak minimálisra szorított ár sem túl meglepő: a piacon óriási az 

árverseny. 
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Dátum: 2011. február 21. 

Médium:  

Hírszerző 
Szerző: Stemler Miklós 

Cím:  

Őrségváltás: Pintér Sándor volt cége Pécset is beveszi 
Link: http://hirszerzo.hu/belfold/20110218_pinter_volt_cege_pecsett 

 

Több jól jövedelmező állami megrendelés után most a fideszes vezetésű pécsi önkormányzat őrzési 

feladatait nyerte el Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. A cég 

jogásza a pécsi vízműháború egyik kulcsszereplője. 

A Civil Biztonsági Szolgálat Zrt. (CBSZ Zrt.) által vezetett konzorcium nyerte el a pécsi önkormányzat 

ingatlanjainak őrzését az önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága döntése értelmében. A 

győzelemhez a cég által alkalmazott biztonsági őrök igencsak szerény fizetése, no meg a politikai 

széljárás változása kellett. 

Baloldali érzelmű őrző-védők alkonya 

Az őrségváltás már jó ideje érett a pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése esetében, ezt a feladatot 

ugyanis eddig a korábbi szocialista városvezetés által kedvelt, pécsi székhelyű Trucker Security Kft. 

látta el. A Trucker Toller László polgármestersége alatt futott be szép karriert, vezetője Tamon Attila 

személyesen is jó viszonyt ápolt Tollerrel, a néhai polgármester fociklub-elnöksége idején a PMFC 

ügyvezető alelnöke volt, majd Toller tragikus balesete után klubelnök. Mindez azonban pünkösdi 

királyságnak bizonyult: a csapat eredményeivel elégedetlen szurkolók 2007 őszén tettlegességig 

jutottak el Tamonnal szemben, aki ezek után lemondott a klubvezetőségről. 

A Trucker most nem is indult a pályázaton, amelyen egyrészt egy, a CBSZ Zrt. által vezetett 

konzorcium, másrészt a T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt. vett részt. Bár a legtöbb jobboldali 

önkormányzathoz hasonlóan szavak szintjén a pécsi számára is fontos a lokálpatriotizmus, az 

előzmények fényében (a 2009 őszén alapított, teljes egészében önkormányzati tulajdonban lévő 

Tettye Forrásház élére először Nagykőrösről, majd Szegedről importáltak vezetőt) nem túl meglepő, 

hogy ez az elv ebben az esetben sem érvényesült, bár legalább a konzorcium egyik tagja pécsi cég. 

Székhelyénél jóval érdekesebb azonban a CBSZ Zrt. tulajdonosi háttere, a cég ugyanis szinte egészen 

a kormányváltásig Pintér Sándor belügyminiszter, volt országos rendőrkapitány tulajdonában volt; az 

exrendőr politikus a Fidesz kétharmados győzelmét hozó 2010-es választás előtt pár héttel adott túl 

az addigra az őrző-védő piacon első számú szereplővé előlépett cégen. Még Pintér lelépése előtt 

rázta meg a céget az Eclipse botrány, amely során kommandósok szállták meg a CBSZ egyik 

irodaházát. Pintér ezután pár héttel túladott a cégen. 

Egy baráti vállalkozás 

A tulajdonosváltás nem rontotta a CBSZ Zrt. piaci pozícióit, sőt: a vállalkozás több zsíros állami 

megrendeléshez is jutott az elmúlt 10 hónap során. A cég 134 millióért őrzi a Terror Házát , és a 

http://hirszerzo.hu/belfold/20110218_pinter_volt_cege_pecsett
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kormányváltás után a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Villamos Művek Zrt. is úgy gondolta, hogy 

Pintér volt cégénél vannak a legnagyobb biztonságban. 

A CBSZ-nek volt már élő kapcsolata Pécsett, hiszen a cég jogásza, Szabó Iván a vízműháború első 

számú pécsi hőse, aki először egy tollal foglalta el a Pécsi Vízművet, majd 100 eurós óradíjért 

segítette az új vízszolgáltató zűrös jogi ügyeit. A 2010-es tavaszi választások után az ügyvéd egyrészt a 

KDNP delegáltja lett az Országos Választási Bizottságban, másrészt helyet kapott a Tettye 

igazgatóságában is. A szakember sokoldalúságát mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Tettye mellett 

a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jogi tanácsosaként is dolgozik. 

Nem éri meg biztonsági őrnek lenni 

A pécsi önkormányzati ingatlanok őrzése, amelyben portaszolgálat, rendezvénybiztosítás és járőrözés 

foglaltatik benne, elsőre nem tűnik bombaüzletnek a CBSZ részére, amelynek úgy sikerült megvernie 

vetélytársát, a T.O.M. CONTROLL 2001 Zrt.-t, hogy derekasan aláígért az óradíjak terén: míg a pomázi 

székhelyű cég 800-900 forintos óradíjat számolt volna fel a különböző tevékenységekért, addig a 

CBSZ-nek a nettó óradíjat sikerült 700 forint alá szorítani. 

Kérdéses, hogy ez a város számára igen gazdaságos óradíj hogyan jön ki, hiszen amennyiben a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által készített, a középfokú 

végzettségért járó minimálbér alapján számolt minimális óraköltség egy őr esetében 952 forintra rúg, 

azaz amennyiben a CBSZ nem alkalmaz valami radikálisan újfajta gazdasági megközelítést, akkor 

óránként több mint 250 forintot bukik majd a pécsi munkán. 

A CBSZ-féle matematika mindenesetre nem egyedi egy, az őrző-védő piacot ismerő forrásunk szerint, 

aki arról számolt be kérdésünkre, hogy óriási az árverseny, és a cégek folyamatosan egymás 

alullicitálására kényszerülnek. 

 

Dátum: 2011. február 21. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

II. Miss Security Szépségverseny 2011 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2100 

 

Személy-, vagyonőr és magánnyomozó hölgyek jelentkezését várja a szakmai kamara a 2011. június 

11-én, a Békéscsabán megrendezésre kerülő Miss Security 2011 országos szépségversenyre, amely 

a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé-val egyidőben ill. annak keretében zajlik le. 

A jelentkezők a versenyre ITT tölthetik le a versenyfelhívást és a jelentkezési lapot! 

2011. február 1-től a kamara honlapján regisztrált aktív tagoknak lehetőségük nyílik arra, hogy a Miss 

Security 2011 versenyre jelentkező hölgyekre szavazzanak. A hölgyekről két kép kerül bemutatásra. A 

kép mellett megjelenik egy „szavazok” felirat, melyre kattintva az adott hölgyre a szavazat online 

leadható. 

Minden kamarai tag csak egy alkalommal szavazhat. Ezen az egyetlen alkalommal minden megyei 

szervezet egy versenyzőjére adható le szavazat. 

A jelentkező hölgyek megtekintése és szavazás ITT! 

A Miss Security 2010 versenyről szóló beszámoló megtalálható ITT! 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2100


 

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 

2011.02.01. 

Rádió Plusz 
- Közéleti 
Figyelő 0 0 0 0 0 

Beszélgetés: 
West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés, 
szórakozóhely, 
biztonság, 
képzés 0 

Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

 


