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2011. március 4. 
 

 

Dátum: 2011. március 4. 

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
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Dátum: 2011. március 7. 

Médium:  

Google MTI 
Szerző: Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MDDSZ) 

Cím:  

Sorozatgyártás a vagyonőrök képzésében 
Link: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gukih2LGu-

v0jfyiT_uNL8n3QHYA?docId=20110307%3AMTI%3AB0070 

 

Vagyonőrgyár működik Magyarországon? A Vagyonőrök és Biztonsági Őrök Érdekvédelmi Egyesülete 

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

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

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

Kimondottan érdekvédelemre szakosodtunk, próbálunk minden jogi és szociális nehézséget 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gukih2LGu-v0jfyiT_uNL8n3QHYA?docId=20110307%3AMTI%3AB0070
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gukih2LGu-v0jfyiT_uNL8n3QHYA?docId=20110307%3AMTI%3AB0070
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előterjesztést, amelyben javasolta a kötelező kamarai tagság megszüntetését. S bár a jelenlegi 

miniszter Draskovics Tibor is ugyanezt a javaslatot tette a közelmúltban, továbbra sem történt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adódóan sem tudnak az elvárásoknak megfelelően teljesíteni. Vagyonőrgyár működik 

Magyarországon?  

 

 

Dátum: 2011. március 7. 

Médium:  

OS.MTI.hu 
Szerző: Magánbiztonsági Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (MDDSZ) 

Cím:  

Sorozatgyártás a vagyonőrök képzésében 
Link: http://os.mti.hu/hirek/67123/sorozatgyartas_a_vagyonorok_kepzeseben 

 

Vagyonőrgyár működik Magyarországon?  A Vagyonőrök és Biztonsági Őrök Érdekvédelmi Egyesülete 

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

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

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

Kimondottan érdekvédelemre szakosodtunk, próbálunk minden jogi és szociális nehézséget 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

http://os.mti.hu/hirek/67123/sorozatgyartas_a_vagyonorok_kepzeseben
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kiszolgáltatottságát, akik bármilyen körülményt el kell, hogy fogadjanak. Magyarország északi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

miniszter Draskovics Tibor is ugyanezt a javaslatot tette a közelmúltban, továbbra sem történt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adódóan sem tudnak az elvárásoknak megfelelően teljesíteni.  Vagyonőrgyár működik 

Magyarországon? 
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Dátum: 2011. március 8. 

Médium:  

Népszabadság Online 
Szerző: Várhegyi Júlia 

Cím:  

Színészek és kaméleonok - Egy magánnyomozónő a szakma rejtelmeiről 
Link: http://nol.hu/mozaik/20110308-szineszek_es_kameleonok 

 

Simon Erika magánnyomozó szakmájában fontos a bizalom és az inkognitó. Munkája során hol 

fizikai, hol lelki állóképességét teszi próbára. Legtöbb ügye regénybe illő, állandó társa az 

adrenalin, unatkozni pedig valószínűleg sohasem fog. 

– Magánnyomozás és nyomozás között nincs lényegi különbség, a módszereinket mindig az aktuális 

megbízatás határozza meg. A szisztémák ugyanazok, de a magánszférában mások a lehetőségek: 

mivel ugyanolyan jogokkal rendelkezünk, mint egy átlagpolgár, sokkal inkább a kreativitásunkra kell 

alapoznunk – mondja Simon Erika, aki huszonöt év rendőrségi tapasztalat után vágott neki új 

szakmájának. – Az édesapám baleseti helyszínelőként kezdte, végül mindketten rendőrtisztként 

hagytuk el a köteléket. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, s először a közlekedésrendészetnél 

dolgoztam, majd kilenc évet töltöttem a kábítószer-ellenes egységnél: az ott szerzett tapasztalat 

aranyat ér, ragadt rám az élet. 

Elmondása szerint a rendőrségi múlttal rendelkező szakemberek nagy része a leszerelés, illetve a 

korkedvezményes nyugdíjazás után jó eséllyel folytatja a munkát a civil szférában. Simon Erika 

társának például több évtizedes titkosszolgálati múltja van, ezért nagyon sokat tanulnak egymástól. 

– A magánnyomozói munka engedélyköteles: rendőrhatósági működési engedély megszerzéséhez 

kötött, s büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány és vállalkozói engedély szükséges hozzá. Ugyanakkor 

érettségi után, a tizennyolcadik év betöltésével OKJ-s tanfolyamon is megszerezhető a szakképesítés. 

– Simon Erika szerint utóbbiak nehezebb helyzetben vannak, a szakmának csak az elméleti része 

sajátítható el az iskolapadban. Sok, saját bőrön megtapasztalt akció után is kihívás a tökéletes 

feladatmegoldás, mert össze kell hangolni a civil elképzelést a szakmai lehetőséggel. 

Simon Erika irodájának profiljában a szolgáltatások között megtalálható a bűnügyi felderítés, a 

személyvédelem, az adósságkezelés, a titkos megfigyelés, a munkaügyi problémák kezelése, a 

munkatársak ellenőrzése, a megbízhatósági vizsgálatok lefolytatása, az üzleti titkok 

kiszivárogtatásának vizsgálata, a gazdasági információszerzés, a családi ügyekkel kapcsolatos 

tanácsadás, a családon belüli erőszak megelőzése és a drogprevenció. A paletta széles körű, a 

kereslet viszont egyoldalú, de ez nem jelent problémát, mert a titkos megfigyelés az iroda fő 

szakterülete. 

– A házastársi hűtlenséggel kapcsolatos megbízások a leggyakoribbak, mivel sok ember életét 

megkeseríti a féltékenység. Az ügyfelek kíváncsiak, a kétségeiket akarják eloszlatni vagy éppen 

igazoltnak látni, amikor megfigyeltetik partnereiket, de a gazdasági válság hatására megszaporodtak 

a gazdasági nyomozások is. Szerződéskötések, projektek előtt sok ügyfél kéri üzleti partnerének a 

http://nol.hu/mozaik/20110308-szineszek_es_kameleonok
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kivizsgálását: mindenki biztosra akar menni. Anyagilag a legtöbbet a megfigyelések hozzák, mert 

óradíjasak, illetve az adósságbehajtás és a kintlevőségkezelés, ahol sikerdíjazás van. 

Simon Erika szakmailag az erőszakon és illegalitáson kívül semmitől nem zárkózik el: munkáját 

elsősorban problémamegoldásnak tartja, s azt szereti benne, hogy minden ügyhöz más fortélyokat 

kell kitalálnia. Volt, hogy egy bevetésen tizennégy órán át kellett követnie a célszemélyt, többször 

került forró helyzetbe, s rendszerint egy akármelyik színésznek becsületére váló hatalmas bőröndnyi 

ruhát és eszköztárat cipel magával, hogy semmilyen szituáció ne érje váratlanul. 

– Színészek és kaméleonok vagyunk egyszerre. Fontos, hogy sehol ne szúrjak szemet és ne lógjak ki a 

sorból. Ha átlagosnak kell lenni, akkor átlagos vagyok, ha szakadtnak kell lennem, akkor szakadt 

leszek. Ha be kell menni egy kocsmába és ott csúnyán beszélni, akkor azt játszom el, ha szőke nőnek 

kell lenni, akkor azt. 

A szakmájához tartozó legfontosabb tulajdonságnak a fegyelmet, a kitartást és a merészséget tartja. 

Bármilyen szituációból ki kell tudnia vágni magát, s mindennap tanul valami újat önmagáról is. 

– A magánnyomozói munkába szó szerint bele kell öregedni: ez egy hosszú tanulási folyamat. A 

kívülállóknak romantikusnak tűnhet a munkánk, pedig a lényeg az izzasztó részletekben rejlik: anno 

úgy fejlesztettem a megfigyelőképességemet, hogy a metrón utazókon gyakoroltam, próbáltam 

felidézni az arcukat, apró részleteket. Vagy vezetés után visszaemlékezni arra, hogy milyen autók 

jöttek mögöttem. Az egész a tánchoz és a koreográfiához hasonlít: szervezettség és irányítás nélkül 

nincs siker. Nálunk mindennek ez a kulcsa: a titkos megfigyelés során sem csak a célszemélyt kell 

szemmel tartani, hanem szükség van helyismeretre, közben párhuzamosan autót kell vezetni, az 

információt átadni a kollégáknak, tényszerűen dokumentálni és még ezernyi részletre figyelni. 

Simon Erika nőként többszörösen felülírja a közhiedelemben élő gyűrt arcú, ballonkabátos 

magánkopó képét. – Tény, hogy pluszrizikófaktor nőnek lenni a magánnyomozói világban. 

Ugyanakkor van, aki kimondottan ezért keres pont engem: kíváncsi arra, hogy nőként én hogyan 

értékelem és hogyan tudnám megoldani a problémáját. Ez egy olyan látásmódot ad, ami külön segít 

bizonyos ügyek felgöngyölítésében. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tíz évvel ezelőtt átlagosan 700 

magánnyomozót regisztrált országosan, öt évvel ezelőtt több mint ezret, jelenleg pedig 

megközelítőleg 2600 igazolvány van kiadva. A területen működő nyomozók száma ennél több, mivel 

annak ellenére, hogy kötelező, nem minden érintett regisztráltatja magát a kamarai nyilvántartásban. 

A nyomozók körülbelül 60 százaléka Pest megyei, 90 százalékuk negyven év feletti, és csak húsz 

százalékuk nő. A nyilvántartott magánnyomozók 90 százaléka rendelkezik valamilyen jellegű operatív 

tapasztalattal, 10 százalékuk tanfolyamon szerezte a szakképesítését: a statisztikák szerint őket 

nagymértékben fenyegeti a lemorzsolódás veszélye. 
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Dátum: 2011. március 8. 

Médium: Népszabadság 

Szerző: Várhegyi Júlia 

Cím: Színészek és kaméleonok 

 

Simon Erika magánnyomozó ügyeinek többsége a házastársi hűtlenséggel kapcsolatos 

Simon Erika magánnyomozó szakmájában fontos a bizalom és az inkognitó. Munkája során hol fizikai, hol 

lelki állóképességét teszi próbára. Legtöbb ügye regénybe illő, állandó társa az adrenalin, unatkozni pedig 

valószínűleg sohasem fog. 

– Magánnyomozás és nyomozás között nincs lényegi különbség, a módszereinket mindig az aktuális megbízatás 

határozza meg. A szisztémák ugyanazok, de a magánszférában mások a lehetőségek: mivel ugyanolyan jogokkal 

rendelkezünk, mint egy átlagpolgár, sokkal inkább a kreativitásunkra kell alapoznunk 

– mondja Simon Erika, aki huszonöt év rendőrségi tapasztalat után vágott neki új szakmájának. – Az édesapám 

baleseti helyszínelőként kezdte, végül mindketten rendőrtisztként hagytuk el a köteléket. Elvégeztem a 

Rendőrtiszti Főiskolát, s először a közlekedésrendészetnél dolgoztam, majd kilenc évet töltöttem a kábítószer- 

ellenes egységnél: az ott szerzett tapasztalat aranyat ér, ragadt rám az élet. Elmondása szerint a rendőrségi 

múlttal rendelkező szakemberek nagy része a leszerelés, illetve a korkedvezményes nyugdíjazás után jó eséllyel 

folytatja a munkát a civil szférában. Simon Erika társának például több évtizedes titkosszolgálati múltja van, 

ezért nagyon sokat tanulnak egymástól. 

– A magánnyomozói munka engedélyköteles: rendőrhatósági működési engedély megszerzéséhez kötött, s 

büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány és vállalkozói engedély szükséges hozzá. Ugyanakkor érettségi után, a 

tizennyolcadik év betöltésével OKJ-s tanfolyamon is megszerezhető a szakképesítés. 

– Simon Erika szerint utóbbiak nehezebb helyzetben vannak, a szakmának csak az elméleti része sajátítható el 

az iskolapadban. Sok, saját bőrön megtapasztalt akció után is kihívás a tökéletes feladatmegoldás, mert össze 

kell hangolni a civil elképzelést a szakmai lehetőséggel. Simon Erika irodájának profiljában a szolgáltatások 

között megtalálható a bűnügyi felderítés, a személyvédelem, az adósságkezelés, a titkos megfigyelés, a 

munkaügyi problémák kezelése, a munkatársak ellenőrzése, a megbízhatósági vizsgálatok lefolytatása, az üzleti 

titkok kiszivárogtatásának vizsgálata, a gazdasági információszerzés, a családi ügyekkel kapcsolatos tanácsadás, 

a családon belüli erőszak megelőzése és a drogprevenció. A paletta széles körű, a kereslet viszont egyoldalú, de 

ez nem jelent problémát, mert a titkos megfigyelés az iroda fő szakterülete. 

– A házastársi hűtlenséggel kapcsolatos megbízások a leggyakoribbak, mivel sok ember életét megkeseríti a 

féltékenység. Az ügyfelek kíváncsiak, a kétségeiket akarják eloszlatni vagy éppen igazoltnak látni, amikor 

megfigyeltetik partnereiket, de a gazdasági válság hatására megszaporodtak a gazdasági nyomozások is. 

Szerződéskötések, projektek előtt sok ügyfél kéri üzleti partnerének a kivizsgálását: mindenki biztosra akar 

menni. Anyagilag a legtöbbet a megfigyelések hozzák, mert óradíjasak, illetve az adósságbehajtás és a 

kintlevőségkezelés, ahol sikerdíjazás van. 

Simon Erika szakmailag az erőszakon és illegalitáson kívül semmitől nem zárkózik el: munkáját elsősorban 

problémamegoldásnak tartja, s azt szereti benne, hogy minden ügyhöz más fortélyokat kell kitalálnia. Volt, 

hogy egy bevetésen tizennégy órán át kellett követnie a célszemélyt, többször került forró helyzetbe, s 

rendszerint egy akármelyik színésznek becsületére váló hatalmas bőröndnyi ruhát és eszköztárat cipel magával, 

hogy semmilyen szituáció ne érje váratlanul. 

– Színészek és kaméleonok vagyunk egyszerre. Fontos, hogy sehol ne szúrjak szemet és ne lógjak ki a sorból. Ha 

átlagosnak kell lenni, akkor átlagos vagyok, ha szakadtnak kell lennem, akkor szakadt leszek. Ha be kell menni 

egy kocsmába és ott csúnyán beszélni, akkor azt játszom el, ha szőke nőnek kell lenni, akkor azt. A szakmájához 

tartozó legfontosabb tulajdonságnak a fegyelmet, a kitartást és a merészséget tartja. Bármilyen szituációból ki 

kell tudnia vágni magát, s mindennap tanul valami újat önmagáról is. 
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– A magánnyomozói munkába szó szerint bele kell öregedni: ez egy hosszú tanulási folyamat. A kívülállóknak 

romantikusnak tűnhet a munkánk, pedig a lényeg az izzasztó részletekben rejlik: anno úgy fejlesztettem a 

megfigyelőképességemet, hogy a metrón utazókon gyakoroltam, próbáltam felidézni az arcukat, apró 

részleteket. Vagy vezetés után visszaemlékezni arra, hogy milyen autók jöttek mögöttem. Az egész a tánchoz és 

a koreográfiához hasonlít: szervezettség és irányítás nélkül nincs siker. Nálunk mindennek ez a kulcsa: a titkos 

megfigyelés során sem csak a célszemélyt kell szemmel tartani, hanem szükség van helyismeretre, közben 

párhuzamosan autót kell vezetni, az információt átadni a kollégáknak, tényszerűen dokumentálni és még 

ezernyi részletre figyelni.  

Simon Erika nőként többszörösen felülírja a közhiedelemben élő gyűrt arcú, ballonkabátos magánkopó képét. – 

Tény, hogy pluszrizikófaktor nőnek lenni a magánnyomozói világban. Ugyanakkor van, aki kimondottan ezért 

keres pont engem: kíváncsi arra, hogy nőként én hogyan értékelem és hogyan tudnám megoldani a 

problémáját. Ez egy olyan látásmódot ad, ami külön segít bizonyos ügyek felgöngyölítésében. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tíz évvel ezelőtt átlagosan 700 

magánnyomozót regisztrált országosan, öt évvel ezelőtt több mint ezret, jelenleg pedig megközelítőleg 2600 

igazolvány van kiadva. A területen működő nyomozók száma ennél több, mivel annak ellenére, hogy kötelező, 

nem minden érintett regisztráltatja magát a kamarai nyilvántartásban. A nyomozók körülbelül 60 százaléka Pest 

megyei, 90 százalékuk negyven év feletti, és csak húsz százalékuk nő. A nyilvántartott magánnyomozók 90 

százaléka rendelkezik valamilyen jellegű operatív tapasztalattal, 10 százalékuk tanfolyamon szerezte a 

szakképesítését: a statisztikák szerint őket nagymértékben fenyegeti a lemorzsolódás veszélye.
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2011. március 10. 
 

 

Dátum: 2011. március 10. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

Sikeres az ORFK és az SZVMSZK együttműködése 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2126 

 

A Kamara elnökségi ülésének keretében értékelték az ORFK és az SzVMSzK együttműködését a 

Rendőrség és a kamara képviselői. 

Dr. Kincses Ildikó rendőr dandártábornok asszony és Povázsai Sándor rendőr alezredes úr vettek részt 

a Kamara rendes elnökségi ülésén, ahol a 2010-es év értékelésén túl a 2011-es kihívások is szóba 

kerültek.  

Dr. Kincses Ildikó a 2011-es év kihívásairól is szót ejtett, megjegyezve, hogy a korábbi évek sikereire 

támaszkodva a Rendőrség idén is számít a magánbiztonsági ágazatot koordináló Kamara szakmai 

segítségére.  

Német Ferenc, a Kamara elnöke kiemelte, hogy a korábbi évek gyakorlatához képest, amelyben a két 

szervezet együttműködése alapvetően az adminisztratív feladatokra korlátozódott, az elmúlt 

években egyre több területen, gyakorlati formát is öltött. Az elnök szavai szerint a bűnmegelőzésben 

és a lakossági 

tájékoztatásban megjelenő magánbiztonsági kezdeményezések és a közrendvédelem területén 

tapasztalható együttműködést érdemes tovább építeni. Előbbieken túl sajnálattal említette a West 

Balkán tragédiát, amelynek kapcsán felállított vizsgáló bizottság munkájába a Kamara is 

bekapcsolódott. Német Ferenc szerint a hivatásos rendvédelem és a magánbiztonság folyamatos 

együttműködése új szemléletet alapozhat meg.  

Kincses Ildikó a 2011-es feladatok közül az új rendőrhatósági igazolványok kiadásának fontosságát is 

megemlítette, amelyben segítséget kér a Kamara országos és területi szervezeteitől. A rendőri vezető 

hozzátette, az ágazat átláthatósága miatt is fontos, hogy a magánbiztonság minden érintettje eleget 

tegyen ezirányú kötelezettségének. 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2126
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2011. március 22. 
 

 

Dátum: 2011. március 22. 

Médium:  

SzegedMa 
Szerző: -- 

Cím:  

Biztonsági vezetők tanácskoznak Szegeden 
Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/03/biztonsagi-vezetok-tanacskoznak-szegeden.html 

 

A szegedi Hotel Forrásban rendezik meg a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének XII. 

Konferenciáját március 23-25. között. A konferencia a szokásos előadások és prezentációk mellett 

bemutatókkal és kiállításokkal várja az érdeklődőket. 

Program 

2011. március 23. szerda (1. nap) 

11:00-11:20 Konferencia megnyitása 

Fialka György a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke, a GE Money – Budapest 

Bank 

11:20-11:50 Budapest biztonsága 

Tóth Tamás r.ddtbk Budapesti Rendőr-főkapitányság 

11:50-12:20 A TEK és a magánbiztonság együttműködési lehetőségei 

Hajdú János r.ddtbk Terrorelháritási Központ 

12:20-12:55 Fokozott biztonsági követelményszintet teljesítő RFID rendszereszközök 

Filkorn József Seawing Kft 

12:55-13:25 Őrző-védő robotok alkalmazása a biztonságtechnikában 

Horváth Zoltán SG-Max Kft 

13:25- Ebéd 

15:15-17:45 

Workshop 

Témák: Átalakuló világ, alkalmazkodó magánbiztonság (Németh Ferenc SzVMSzK elnök) 

Szakszervezetek vagy business tömörülések (Sinka Iván MBVE FB elnök) 

18:00 Vacsora 

20:00 Casino (Póker verseny) 

2010. március 24. csütörtök (2. nap) 

9:30-10:10 Címzett vészvilágító rendszerek 

Sebők Imre ASM Security Kft 

10:15-1:045 Nagy tömeg kis helyen: A professzionális rendezvénybiztosítás zárt térben 

Bendes Győző IN-KAL Security 2000 Kft 

10:50-11:20 “A C4 integrált biztonsági felügyeleti rendszer” bemutatása 

Takács Sándor Carlo Quality Kft 

11:20-11:50 szünet 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/03/biztonsagi-vezetok-tanacskoznak-szegeden.html
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11:50-12:20 Megfigyelő rendszerek tömegközlekedési járműveken 

Bata Miklós Aspectis Kft 

12:25-12:55 Cooper rádiós tűzjelző rendszer 

Thuróczy Géza Novosec Security Kft 

12:55- Ebéd 

18:00 Vacsora, Detektor díjkiosztó, Momentán Társulat előadása 

2011. március 25. péntek (3. nap) 

9:30-10:00 Megapixeles kamerák elvi és alkalmazásfüggő gyakorlati felbontásának kapcsolata 

Besenyei Péter STP Kft 

10:00-10:45 Biztonsági irányítási rendszer / 

Új biztonsági kihívások az iszlám világ átrendeződése kapcsán 

Zólyomi Zsolt MOL Nyrt 

10:45-11:15 A pénzintézetek biztonság védelmének 2011-es feladatai, a lehetséges 

paradigmaváltás irányai 

Fialka György Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke, a GE Money – Budapest Bank 

11:15-11:30 A konferencia zárása, tapasztalatok összegzése 

11:30- MBVE közgyűlés (zártkörű) 

 

 

Dátum: 2011. március 22. 

Médium:  

Origo.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Mennyit keres valójában egy magánnyomozó? 
Link: http://www.origo.hu/allas/20110322-mennyit-keres-valojaban-egy-magannyomozo.html 

 

A többség havi néhány százezer, a legjobban keresők több milliós jövedelmet szednek össze a 

magánnyomozói munkából. Változó, hogy ki milyen megbízást fogad el, mennyire diszkréten 

dolgozik. A magánnyomozóknak alkalmazkodniuk kell, az elmúlt néhány évben átalakultak a 

megrendelések: kevesebb a féltékeny férj, és több az eltűnt üzleti partnerét kereső ember. 

"350-400 ezer forintos megbízási összeg alatt meg sem mozdulok" - jelentette ki határozottan az 

*origo+ kérdésére Szabó Sándor magánnyomozó. Öt éve, amióta magánnyomozóként dolgozik, 

minden megkeresett forintját a vállalkozásba forgatja vissza. "Ebből építem a márkanevet, mert csak 

így lehet biztosan sikert elérni a szakmában" - mondta. A megbízónak el kell fogadnia, hogy a 

minőségi munkát meg kell fizetni, kevés pénzből nem lehet tökéletesen megoldani egy ügyet, anélkül 

pedig sem én, sem az ügyfél nem éri el a célját" - magyarázta. 

A magánnyomozó szerint tevékenységük a bizalomra épül, ezért is volt számára fontos, hogy igényes 

irodában fogadhassa az ügyfeleket, és ne a "Nyugati téri aluljáróban kelljen találkozni a megbízóval". 

Hiába vállal valaki például ötezer forintos óradíjért megfigyelést öt órára, ha a tizennyolcadik percben 

elveszti a figyelt személyt pontosan azért, mert a háttere, a feltételei nincsenek meg ahhoz, hogy 

teljesíteni tudja a megbízást - mondta. 

http://www.origo.hu/allas/20110322-mennyit-keres-valojaban-egy-magannyomozo.html
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Például ha valaki a párja hűségéről akar megbizonyosodni, akkor Budapesten a nagy forgalmú 

utcákon, tereken könnyen lehet leleplező fényképfelvételeket készíteni, hogy kivel, hol találkozik az 

illető, melyik házba megy be, és onnan mikor jön ki. De ahogy egyre távolabb megyünk a fővárostól, 

egyre kisebb településen van a megfigyelés, az már messze nem ilyen egyszerű - magyarázta. Ha 

megállok egy ismeretlen autóval egy falu utcáján, rögtön libennek a függönyök, húzzák a redőnyöket, 

hogy jó alaposan megnézzék, ki is az. "Ezt a szituációt lehet úgy megoldani például, hogy egy jó 

középkategóriás kocsival, jól szituált üzletembernek kinézve, az ember eljátsza, hogy éppen 

lerobbant" - mondott egy trükköt Szabó Sándor, aki szerint ilyesmit egy "fusizó" magánnyomozó 

aligha tud megoldani. 

A fapadosoktól a topig 

"Ma Magyarországon ezerötszáz természetes személy rendelkezik magánnyomozói igazolvánnyal, de 

hogy közülük mennyien ténylegesen aktívak, azt nehéz lenne megmondani" - mondta az [origo]-nak 

Herczeg Anna, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara magánnyomozói 

alelnöke. Mellettük nagyjából ötszáz vállalkozás tünteti fel a magánnyomozói profilt a tevékenységi 

körök között. Ahhoz, hogy valaki magánnyomozói igazolványt szerezzen, legalább középfokú 

végzettséggel, érettségivel kell rendelkeznie, de szükséges egy három-hat hónapos szaktanfolyam 

elvégzése is. A jogi diplomával, illetve rendőrtiszti végzettséggel rendelkezők viszont kérésre 

megkapják az igazolványt, amelyet a rendőrség ad ki - mondta az alelnök. 

Szabó öt kategóriába sorolja a magánnyomozást végző vállalkozásokat. A fapadosok válogatás nélkül 

elfogadnak minden munkát. Havonta talán száz-kétszázezer forint körüli bevételük lehet, amelynek 

tizenöt százaléka a költség. Az alap nyomozóknak már van irodájuk is, "nem mackónadrágban" 

fogadják az ügyfeleket, bevételük már elérheti a havi két-háromszázezer forintot, amelynek negyven 

százaléka a költség. A középkategóriában megfelelőek az irodai és egyéb körülmények, a 

magánnyomozó képzettsége is megvan a feladatok ellátásához, Szabó Sándor szerint ez a kör már 

havi ötszázezer forintos bevétellel és szintén negyvenszázalékos költséggel dolgozik. 

A felső szint hasonlítható a négy-öt csillagos szállodákhoz, ahol az ügyfél már úgy érezheti, hogy 

szinte minden igényét kielégítik - mondta Szabó. Erre a körre a visszatérő megbízók jellemzők, és 

zömében az üzleti szférából érkeznek. Az ügyfelek ismerőseiknek, üzletfeleiknek ajánlják a 

nyomozóirodát, a tevékenység általában az üzleti partnerek ellenőrzése, általában fix feladatokat 

kapnak, nagyobb biztonsággal számíthatnak a rendszeres bevételre, amely már meghaladja az 

egymillió forintot, amelynek negyven-ötven százalékát teheti ki a költség. A topon Szabó szerint azok 

a magánnyomozó-irodák vannak, amelyek célirányosan, specializálódva dolgoznak. Rájuk jellemző, 

hogy állandó ügyvédekkel végzik a munkájukat, stabil megbízóik bankok, biztosítók, lízingcégek. 

Kizárólag az üzleti világnak dolgoznak, ügyfeleik egymásnak ajánlják az irodát, havi bevételük 

meghaladja a kétmillió forintot, de annál általában sokkal több. 

Ki mit vállal? 

"Nem vállalok el olyan ügyeket, amelyek ütköznek az erkölcsi alapértékeimmel" - mondta egy 

magánnyomozó-iroda névtelenséget kérő vezetője az *origo+-nak. Kizártnak nevezte, hogy 

bűnözőktől fogadjanak el megbízást, de ugyanígy elzárkóznak hivatalos személy vagy politikus 

megkeresésétől is. Irodájuk nem vállal pénzbehajtási megbízást sem, "az sok esetben már csak egy 

lépésre van a zsarolástól, netán az önbíráskodástól" - jelentette ki. Nem minden iroda van így ezzel. 

Egy másik a honlapján azt hirdeti, "angol módszer" szerint vállalnak pénzbehajtást, "ha az adós nem 

hajlandó fizetni, kollégáink a nap 24 órájában diszkrét 'kíséretet' biztosítanak mellé, ami 
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demonstrálja, hogy a delikvens tartozik! Jellegzetes öltözék, diszkrét megjelenés! Jó megjelenésű, 

határozott fellépésű adósságbehajtó kollégáink 'Adósságbehajtó Csoport' feliratú öltözetben kísérik, 

követik az adóst". 

Az [origo]-nak névtelenséget kérve nyilatkozó irodavezető szerint olyan munkát viszont elvállalnak, 

ha valaki azért fordul hozzájuk, mert úgy érezte, hogy a rendőrség idő vagy energia híján nem járt 

utána valamilyen ügynek. Természetesen a magánnyomozói tevékenységnek szigorú korlátai vannak, 

hiszen nem hallgathatnak ki senkit, nem végezhetnek házkutatást, de mindenképpen segítségére 

lehetnek a rendőrségnek. "Nekünk időnk van, az erő viszont a rendőrség oldalán van" - magyarázta. 

Egyre több az eltűnt ember 

Az elmúlt években jelentősen átalakult a megbízások megoszlása - állította Szabó. Míg a válság 

kezdetéig, 2008 őszéig a feladatok nyolcvan százaléka a partnerhűség megállapítására vonatkozott, 

mára ez az arány harminc százalékra csökkent, "egy hónapban talán ha három megkeresés érkezik 

mostanában" - mondta. Három éve az ügyek tíz százalékát tette ki az eltűnt személyek keresése, öt 

százalékát az adatgyűjtéssel kapcsolatos megbízások, a maradék öt százalékban kellett egyéb 

feladatokat ellátni, például lehallgatókészülékeket keresni. Manapság az "eltűnt" személyek 

felkutatása a megbízások felét adja, "de itt ne a csellengőkre gondoljon bárki is" - mondta. 

Azokat kell megtalálni, akik üzletet kötöttek, elvitték az eszközt, a berendezést, de nem fizettek. 

Tartozik egy cég, de nem lehet elérni, és ehhez hasonló esetek - részletezte. A megbízások további 

tizenöt százaléka bűncselekményekhez kötődik, eltűnt értékek felkutatása, cégen belüli visszaélések 

feltárása, magánszemélyek ellen elkövetett csalások felderítése. A maradék ötszázalékos egyéb 

kategóriában maradtak a "poloskák" megkeresése irodában, otthon, de "a West-Balkán-tragédia után 

újfajta megbízások is megjelentek, a szülők szeretnék kideríteni, hogy a csemetéjük vajon mit csinál a 

szórakozóhelyeken, iszik-e, drogozik-e, s szükséges-e éjszaka esetleg érte menni" - mondta. 
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A többség havi néhány százezer, a legjobban keresők több milliós jövedelmet szednek össze a 

magánnyomozói munkából. 

Változó, hogy ki milyen megbízást fogad el, mennyire diszkréten dolgozik. A magánnyomozóknak 

alkalmazkodniuk kell, az elmúlt néhány évben átalakultak a megrendelések: kevesebb a féltékeny 

férj, és több az eltűnt üzleti partnerét kereső ember. 

"350-400 ezer forintos megbízási összeg alatt meg sem mozdulok" - jelentette ki határozottan az 

*origo+ kérdésére Szabó Sándor magánnyomozó. Öt éve, amióta magánnyomozóként dolgozik, 

minden megkeresett forintját a vállalkozásba forgatja vissza. "Ebből építem a márkanevet, mert csak 

így lehet biztosan sikert elérni a szakmában" - mondta. A megbízónak el kell fogadnia, hogy a 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28154


 

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 

minőségi munkát meg kell fizetni, kevés pénzből nem lehet tökéletesen megoldani egy ügyet, anélkül 

pedig sem én, sem az ügyfél nem éri el a célját" - magyarázta. 

A magánnyomozó szerint tevékenységük a bizalomra épül, ezért is volt számára fontos, hogy igényes 

irodában fogadhassa az ügyfeleket, és ne a "Nyugati téri aluljáróban kelljen találkozni a megbízóval". 

Hiába vállal valaki például ötezer forintos óradíjért megfigyelést öt órára, ha a tizennyolcadik percben 

elveszti a figyelt személyt pontosan azért, mert a háttere, a feltételei nincsenek meg ahhoz, hogy 

teljesíteni tudja a megbízást - mondta. 

Például ha valaki a párja hűségéről akar megbizonyosodni, akkor Budapesten a nagy forgalmú 

utcákon, tereken könnyen lehet leleplező fényképfelvételeket készíteni, hogy kivel, hol találkozik az 

illető, melyik házba megy be, és onnan mikor jön ki. De ahogy egyre távolabb megyünk a fővárostól, 

egyre kisebb településen van a megfigyelés, az már messze nem ilyen egyszerű - magyarázta. Ha 

megállok egy ismeretlen autóval egy falu utcáján, rögtön libennek a függönyök, húzzák a redőnyöket, 

hogy jó alaposan megnézzék, ki is az. "Ezt a szituációt lehet úgy megoldani például, hogy egy jó 

középkategóriás kocsival, jól szituált üzletembernek kinézve, az ember eljátsza, hogy éppen 

lerobbant" - mondott egy trükköt Szabó Sándor, aki szerint ilyesmit egy "fusizó" magánnyomozó 

aligha tud megoldani. 

A fapadosoktól a topig 

"Ma Magyarországon ezerötszáz természetes személy rendelkezik magánnyomozói igazolvánnyal, de 

hogy közülük mennyien ténylegesen aktívak, azt nehéz lenne megmondani" - mondta az [origo]-nak 

Herczeg Anna, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara magánnyomozói 

alelnöke. Mellettük nagyjából ötszáz vállalkozás tünteti fel a magánnyomozói profilt a tevékenységi 

körök között. Ahhoz, hogy valaki magánnyomozói igazolványt szerezzen, legalább középfokú 

végzettséggel, érettségivel kell rendelkeznie, de szükséges egy három-hat hónapos szaktanfolyam 

elvégzése is. A jogi diplomával, illetve rendőrtiszti végzettséggel rendelkezők viszont kérésre 

megkapják az igazolványt, amelyet a rendőrség ad ki - mondta az alelnök. 

Szabó öt kategóriába sorolja a magánnyomozást végző vállalkozásokat. A fapadosok válogatás nélkül 

elfogadnak minden munkát. Havonta talán száz-kétszázezer forint körüli bevételük lehet, amelynek 

tizenöt százaléka a költség. Az alap nyomozóknak már van irodájuk is, "nem mackónadrágban" 

fogadják az ügyfeleket, bevételük már elérheti a havi két-háromszázezer forintot, amelynek negyven 

százaléka a költség. A középkategóriában megfelelőek az irodai és egyéb körülmények, a 

magánnyomozó képzettsége is megvan a feladatok ellátásához, Szabó Sándor szerint ez a kör már 

havi ötszázezer forintos bevétellel és szintén negyvenszázalékos költséggel dolgozik. 

A felső szint hasonlítható a négy-öt csillagos szállodákhoz, ahol az ügyfél már úgy érezheti, hogy 

szinte minden igényét kielégítik - mondta Szabó. Erre a körre a visszatérő megbízók jellemzők, és 

zömében az üzleti szférából érkeznek. Az ügyfelek ismerőseiknek, üzletfeleiknek ajánlják a 

nyomozóirodát, a tevékenység általában az üzleti partnerek ellenőrzése, általában fix feladatokat 

kapnak, nagyobb biztonsággal számíthatnak a rendszeres bevételre, amely már meghaladja az 

egymillió forintot, amelynek negyven-ötven százalékát teheti ki a költség. A topon Szabó szerint azok 

a magánnyomozó-irodák vannak, amelyek célirányosan, specializálódva dolgoznak. Rájuk jellemző, 

hogy állandó ügyvédekkel végzik a munkájukat, stabil megbízóik bankok, biztosítók, lízingcégek. 

Kizárólag az üzleti világnak dolgoznak, ügyfeleik egymásnak ajánlják az irodát, havi bevételük 

meghaladja a kétmillió forintot, de annál általában sokkal több. 

Ki mit vállal? 
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"Nem vállalok el olyan ügyeket, amelyek ütköznek az erkölcsi alapértékeimmel" - mondta egy 

magánnyomozó-iroda névtelenséget kérő vezetője az *origo+-nak. Kizártnak nevezte, hogy 

bűnözőktől fogadjanak el megbízást, de ugyanígy elzárkóznak hivatalos személy vagy politikus 

megkeresésétől is. Irodájuk nem vállal pénzbehajtási megbízást sem, "az sok esetben már csak egy 

lépésre van a zsarolástól, netán az önbíráskodástól" - jelentette ki. Nem minden iroda van így ezzel. 

Egy másik a honlapján azt hirdeti, "angol módszer" szerint vállalnak pénzbehajtást, "ha az adós nem 

hajlandó fizetni, kollégáink a nap 24 órájában diszkrét 'kíséretet' biztosítanak mellé, ami 

demonstrálja, hogy a delikvens tartozik! Jellegzetes öltözék, diszkrét megjelenés! Jó megjelenésű, 

határozott fellépésű adósságbehajtó kollégáink 'Adósságbehajtó Csoport' feliratú öltözetben kísérik, 

követik az adóst". 

Az [origo]-nak névtelenséget kérve nyilatkozó irodavezető szerint olyan munkát viszont elvállalnak, 

ha valaki azért fordul hozzájuk, mert úgy érezte, hogy a rendőrség idő vagy energia híján nem járt 

utána valamilyen ügynek. Természetesen a magánnyomozói tevékenységnek szigorú korlátai vannak, 

hiszen nem hallgathatnak ki senkit, nem végezhetnek házkutatást, de mindenképpen segítségére 

lehetnek a rendőrségnek. "Nekünk időnk van, az erő viszont a rendőrség oldalán van" - magyarázta. 

Egyre több az eltűnt ember 

Az elmúlt években jelentősen átalakult a megbízások megoszlása - állította Szabó. Míg a válság 

kezdetéig, 2008 őszéig a feladatok nyolcvan százaléka a partnerhűség megállapítására vonatkozott, 

mára ez az arány harminc százalékra csökkent, "egy hónapban talán ha három megkeresés érkezik 

mostanában" - mondta. Három éve az ügyek tíz százalékát tette ki az eltűnt személyek keresése, öt 

százalékát az adatgyűjtéssel kapcsolatos megbízások, a maradék öt százalékban kellett egyéb 

feladatokat ellátni, például lehallgatókészülékeket keresni. Manapság az "eltűnt" személyek 

felkutatása a megbízások felét adja, "de itt ne a csellengőkre gondoljon bárki is" - mondta. 

Azokat kell megtalálni, akik üzletet kötöttek, elvitték az eszközt, a berendezést, de nem fizettek. 

Tartozik egy cég, de nem lehet elérni, és ehhez hasonló esetek - részletezte. A megbízások további 

tizenöt százaléka bűncselekményekhez kötődik, eltűnt értékek felkutatása, cégen belüli visszaélések 

feltárása, magánszemélyek ellen elkövetett csalások felderítése. A maradék ötszázalékos egyéb 

kategóriában maradtak a "poloskák" megkeresése irodában, otthon, de "a West-Balkán-tragédia után 

újfajta megbízások is megjelentek, a szülők szeretnék kideríteni, hogy a csemetéjük vajon mit csinál a 

szórakozóhelyeken, iszik-e, drogozik-e, s szükséges-e éjszaka esetleg érte menni" - mondta. 
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A Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének szervezésében immár tizenkettedik alkalommal 

gyűltek össze azon cégek vezetői, akik az állami és a magánszféra biztonságtechnikájával 

foglalkoznak. A konferencián száznál is több olyan cég képviseltette magát, amely meghatározza a 

magyarországi biztonságvédelmi piacot. 

Az idei konferencia vezérfonala a magán- és a közbiztonság találkozása, valamint a technikai fejlődés 

jelenlegi színvonalának témaköre volt. A Magyar Biztonságtechnikai Vezetők Egyesülete 15 éve 

alakult, tagjai között megtalálhatók azoknak a cégeknek a biztonságtechnikai vezetői, melyek az 

ország árbevételének közel hatvan százalékát termelik. 

A biztonságtechnikai piac Magyarországon jelentős foglalkoztatónak minősíthető, hiszen közel 130 

ezer regisztrált biztonsági őr van az országban, melyből tényleges feladatot majdnem százezren 

látnak el. Ide sorolhatók még azok a cégek, és dolgozóik, akik a feladatok kiszolgálását – a rendszerek 

tervezését, telepítését, üzemeltetését, a vonulásokat – végzik, a felső vezetéshez tartozók valamint a 

mérnökök. 

„Egyik fő témánk az lesz, hogy hol húzható meg a határ a magán- és a közbiztonság között” – mondta 

el portálunknak az esemény házigazdájaként Fialka György, az MBVE elnöke. „A törvények szerint a 

lakosság közbiztonságának megteremtése a rendőrség feladata, azonban ez nem jelent egy 

markánsan meghatározható vonalat. Az átfedések megszüntetése, az üres területek jól szabályozott 

elosztása mindenképpen megoldást kíván. Azt tudomásul kell venni, hogy a rendőrség ennek a 

komplex országbiztonságnak a megvalósítására nem alkalmas, de nem is feladata. Tehát azt kell 

megtalálnunk, hogy hol van az értelmes határ a két szféra között, és hogyan tudjuk egymást segíteni 

és kiegészíteni.” 

A terrorelhárítás 

 A terrorcselekményekkel kapcsolatos tényállást, az intézkedések határát a törvények határozzák 

meg. Ezt az egyes események, a helyszínek, az ipari létesítmények, épületek, a szervezetek, illetve a 

kapcsolódó személyek alapján jól meg lehet ezt határozni. A terrorelhárítás együttműködve dolgozik 

a rendőrséggel és egyéb rendvédelmi szervekkel, hiszen itt eléggé átjárhatóak a határok. 

„A terrorelhárítás a jogszabályok szerint a rendőrség része” – határozta meg a nemrég alakult 

szervezet feladat- és jogkörét Bodnár Zsolt Attila rendőr dandártábornok, a Terrorelhárítási Központ 

(TEK) helyettes vezetője. „Itt ugyanolyan rendőrök szolgálnak, mint egyéb feladatok esetében, és 

természetesen vannak köztünk egyenruhások és civilruhások is.” 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/03/magyar-biztonsagtechnikai-vezetok-xii-kongresszusa.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/03/magyar-biztonsagtechnikai-vezetok-xii-kongresszusa.html


 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

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

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

A TEK létrehozásáról szóló rendelet szerint a központ az ország egész területére kiterjedő 

illetékességgel rendelkező, a rendészetért felelős miniszter irányítása alatt működő szervezet, 

melynek feladatai közé sorolható egyes események felderítése és megszakítása. Ezek az események a 

terrorcselekmény, az emberrablás, a légi jármű, a vasúti, a vízi, és a közúti tömegközlekedési vagy 

tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése. Ugyancsak feladata a nyomozó 

hatóságok, az ügyészség, továbbá a rendvédelmi szervek felkérésére a bűncselekmény elkövetésével 

gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személy elfogása, az egyéb személy elleni erőszakos 

bűncselekmények megszakítása, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévők elfogása. A 

Terrorelhárítási Központ elemzi és értékeli a Magyar Köztársaság terrorfenyegetettségének helyzetét 

is. 
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Dátum: 2011. március 28. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

MMK által akkreditált előadást tart az I-Sec Kft 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2137 

 

Az I-SEC Kft folytatja a Magyar Mérnöki Kamaránál akkreditált előadás sorozatát. 

2011. március 31-én a budapesti Szőnyi Hotelben kezdi meg az idei előadás sorozatát a cég.  

Az előadás címe: Professzionális IP alapú videó megfigyelő rendszerek, és megoldások a 

biztonságtechnikában.  

Az előadás első részében a hálózatok valamint a videotechnika alapjai, a hagyományos és IP alapú 

CCTV rendszerek összehasonlítása, az IP-s rendszerek kialakítása, menedzselése, kommunikációja 

kerül terítékre.  

A második részben az intelligens IP videó megfigyelő rendszerekről esik szó: intelligencia a 

kamerákban, speciális alkalmazások.  

Az előadás később más városokban is megtartásra kerül. A részvétel az SZVMSZK tagok számára 

ingyenes. 

 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2137
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Dátum: 2011. március 29 

Médium:  

Zalahírlap Online 
Szerző: Arany Gábor 

Cím:  

Uniós direktívára hivatkozva változtatnak az őrző-védőknél 
Link: http://zalaihirlap.hu/cimlapon/20110329_nem_lesz_kotelezo 

 

Európai uniós direktívára hivatkozva jövő évtől megszűnik a kötelező szakmai kamarai tagság. A 

személy- és vagyonvédelemben dolgozókra, illetve a magánnyomozókra vonatkozó 

törvénymódosítást minap fogadták el. 

Horváth József, a szakmai kamara megyei vezetőjének tájékoztatójából kitűnik, az új szabályozás 

szerint a kamarai tagok októbertől ez év végéig a kamara országos elnökéhez intézett egyoldalú 

írásbeli nyilatkozattal tarthatják fenn tagságukat.  

Ennek hiányában a tagság megszűnik. A kamara köztestületként továbbra is a személy- és 

vagyonvédelem meghatározó tényezője marad. Feladatai közé tartozik többek között, hogy az ilyen 

tevékenységgel összefüggő ügyekben képviselje a kamara testületeinek és tagjainak általános 

szakmai érdekeit. Emellett közreműködik a szakképzésben, vizsgáztatásban, emelte ki Horváth József. 

Több kérdés felmerül azonban a törvénymódosítás kapcsán. A kötelező tagság megszűnése ugyanis 

annak fényében különös, hogy ugyanarra az uniós direktívára hivatkozva a három egészségügyi, 

valamint a kereskedelmi és iparkamaránál a közeljövőben vissza akarják állítani a kötelező kamarai 

tagságot, hívta fel rá a figyelmet az elnök. Ráadásul az Alkotmánybíróság több határozatban 

kifejtette, hogy a szakmai kamarával szükségszerűen velejár a kötelező kamarai tagság. 

Válaszra váró kérdés az is, miből lesz képes a kamara ellátni azokat a feladatokat, amelyeket az állam 

törvényben előír a részére. Bevételei ugyanis a kötelező tagság megszüntetése miatt várhatóan 

drasztikusan lecsökkenhetnek. Erre és a módosításokkal összefüggő egyéb kérdéseikre választ vár a 

kamara. 

Jövőre lép életbe az a változás is, amely a szakmában elharapódzott alvállalkozói láncolatok 

kiszűrését szolgálja. E szerint januártól a személy- és vagyonvédelemre szerződő vállalkozás a feladat 

ellátásához csak az eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával szerződtethet alvállalkozót. Az 

alvállalkozó pedig további alvállalkozót már nem vonhat be. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának fellépésére vették be a törvénybe azt az előírást, hogy 

közterületen vagy nyilvános helyen a vagyonőr viseljen formaruhát. Ezen fel kell tüntetni annak a 

vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel munkaviszonyban áll, továbbá a 

vagyonőr nevét és a vagyonőr megjelölést. Az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy 

szerelő esetében nem kell formaruha, de az azonosításhoz szükséges adatokat kitűzőn kell 

feltüntetni. Az ombudsmanhoz ugyanis sok panasz érkezett amiatt, hogy az őrök 

személyazonosságának meghatározása nehézkes, ami az állampolgárok panaszaival kapcsolatos 

ügyintézést megnehezíti, illetve ellehetetlenítheti. 
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Dátum: 2011. március 29. 

Médium:  

Zalai Hírlap 
Szerző: -- 

Cím:  

Nem lesz kötelező 
 

Zalaegerszeg (ag) - Európai uniós direktívára hivatkozva jövő évtől megszűnik a kötelező szakmai 

kamarai tagság.  

A személy- és vagyonvédelemben dolgozókra, illetve a magánnyomozókra vonatkozó 

törvénymódosítást minap fogadták el. Horváth József, a szakmai kamara megyei vezetőjének 

tájékoztatójából kitűnik, az új szabályozás szerint a kamarai tagok októbertől ez év végéig a kamara 

országos elnökéhez intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal tarthatják fenn tagságukat.  

Ennek hiányában a tagság megszűnik. A kamara köztestületként továbbra is a személy- és 

vagyonvédelem meghatározó tényezője marad. Feladatai közé tartozik többek között, hogy az ilyen 

tevékenységgel összefüggő ügyekben képviselje a kamara testületeinek és tagjainak általános 

szakmai érdekeit. Emellett közreműködik a szakképzésben, vizsgáztatásban, emelte ki Horváth József. 

Több kérdés felmerül azonban a törvénymódosítás kapcsán. A kötelező tagság megszűnése ugyanis 

annak fényében különös, hogy ugyanarra az uniós direktívára hivatkozva a három egészségügyi, 

valamint a kereskedelmi és iparkamaránál a közeljövőben vissza akarják állítani a kötelező kamarai 

tagságot, hívta fel rá a figyelmet az elnök. Ráadásul az Alkotmánybíróság több határozatban 

kifejtette, hogy a szakmai kamarával szükségszerűen velejár a kötelező kamarai tagság. 

Válaszra váró kérdés az is, miből lesz képes a kamara ellátni azokat a feladatokat, amelyeket az állam 

törvényben előír a részére. Bevételei ugyanis a kötelező tagság megszüntetése miatt várhatóan 

drasztikusan lecsökkenhetnek. Erre és a módosításokkal összefüggő egyéb kérdéseikre választ vár a 

kamara. 

Jövőre lép életbe az a változás is, amely a szakmában elharapódzott alvállalkozói láncolatok 

kiszűrését szolgálja. E szerint januártól a személy- és vagyonvédelemre szerződő vállalkozás a feladat 

ellátásához csak az eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával szerződtethet alvállalkozót. Az 

alvállalkozó pedig további alvállalkozót már nem vonhat be. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának fellépésére vették be a törvénybe azt az előírást, hogy 

közterületen vagy nyilvános helyen a vagyonőr viseljen formaruhát. Ezen fel kell tüntetni annak a 

vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel munkaviszonyban áll, továbbá a 

vagyonőr nevét és a vagyonőr megjelölést. Az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy 

szerelő esetében nem kell formaruha, de az azonosításhoz szükséges adatokat kitűzőn kell 

feltüntetni. Az ombudsmanhoz ugyanis sok panasz érkezett amiatt, hogy az őrök 

személyazonosságának meghatározása nehézkes, ami az állampolgárok panaszaival kapcsolatos 

ügyintézést megnehezíti, illetve ellehetetlenítheti. Ugyanazzal érvel a törvényhozó ellene, mint más 

szakmáknál mellette 
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Médium:  

Zalahírlap 
Szerző: Arany Gábor 

Cím:  

Uniós direktívára hivatkozva változtatnak az őrző-védőknél 
 

Európai uniós direktívára hivatkozva jövő évtől megszűnik a kötelező szakmai kamarai tagság. A 

személy- és vagyonvédelemben dolgozókra, illetve a magánnyomozókra vonatkozó 

törvénymódosítást minap fogadták el. 

Horváth József, a szakmai kamara megyei vezetőjének tájékoztatójából kitűnik, az új szabályozás 

szerint a kamarai tagok októbertől ez év végéig a kamara országos elnökéhez intézett egyoldalú 

írásbeli nyilatkozattal tarthatják fenn tagságukat.  

Ennek hiányában a tagság megszűnik. A kamara köztestületként továbbra is a személy- és 

vagyonvédelem meghatározó tényezője marad. Feladatai közé tartozik többek között, hogy az ilyen 

tevékenységgel összefüggő ügyekben képviselje a kamara testületeinek és tagjainak általános 

szakmai érdekeit. Emellett közreműködik a szakképzésben, vizsgáztatásban, emelte ki Horváth József. 

Több kérdés felmerül azonban a törvénymódosítás kapcsán. A kötelező tagság megszűnése ugyanis 

annak fényében különös, hogy ugyanarra az uniós direktívára hivatkozva a három egészségügyi, 

valamint a kereskedelmi és iparkamaránál a közeljövőben vissza akarják állítani a kötelező kamarai 

tagságot, hívta fel rá a figyelmet az elnök. Ráadásul az Alkotmánybíróság több határozatban 

kifejtette, hogy a szakmai kamarával szükségszerűen velejár a kötelező kamarai tagság. 

Válaszra váró kérdés az is, miből lesz képes a kamara ellátni azokat a feladatokat, amelyeket az állam 

törvényben előír a részére. Bevételei ugyanis a kötelező tagság megszüntetése miatt várhatóan 

drasztikusan lecsökkenhetnek. Erre és a módosításokkal összefüggő egyéb kérdéseikre választ vár a 

kamara. 

Jövőre lép életbe az a változás is, amely a szakmában elharapódzott alvállalkozói láncolatok 

kiszűrését szolgálja. E szerint januártól a személy- és vagyonvédelemre szerződő vállalkozás a feladat 

ellátásához csak az eredetileg megbízást adó előzetes hozzájárulásával szerződtethet alvállalkozót. Az 

alvállalkozó pedig további alvállalkozót már nem vonhat be. 

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának fellépésére vették be a törvénybe azt az előírást, hogy 

közterületen vagy nyilvános helyen a vagyonőr viseljen formaruhát. Ezen fel kell tüntetni annak a 

vállalkozásnak a nevét vagy engedélyezett rövidített nevét, amellyel munkaviszonyban áll, továbbá a 

vagyonőr nevét és a vagyonőr megjelölést. Az elektronikai vagyonvédelmi rendszert tervező vagy 

szerelő esetében nem kell formaruha, de az azonosításhoz szükséges adatokat kitűzőn kell 

feltüntetni. Az ombudsmanhoz ugyanis sok panasz érkezett amiatt, hogy az őrök 

személyazonosságának meghatározása nehézkes, ami az állampolgárok panaszaival kapcsolatos 

ügyintézést megnehezíti, illetve ellehetetlenítheti. 
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Hírmédia 
Szerző: -- 

Cím:  

Uniós direktívára hivatkozva változtatnak az őrző-védőknél 
Link: 

http://www.hirmedia.hu/link/zalai_hirlap/unios_direktivara_hivatkozva_valtoztatnak_az_orzo_vedo

knel/2643107 

 

Európai uniós direktívára hivatkozva jövő évtől megszűnik a kötelező szakmai kamarai tagság. A 

személy- és vagyonvédelemben dolgozókra, illetve a magánnyomozókra vonatkozó 

törvénymódosítást minap fogadták el. 

 

 

Dátum: 2011. március 29. 

Médium:  

Detektorplusz Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Segítség a dunakeszi repülőnapon elhunyt biztonsági őr családjának  
Link: http://www.detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=6308 

 

A budapesti szakmai kamara adományt nyújtott át az áldozat özvegyének 

Másfél évvel ezelőtt, a dunakeszi repülőnapon egy, a helyszínen dolgozó 59 éves biztonsági őr az 

életét vesztette. A szolgálatteljesítés közben elhunyt őr a repülőtéren dolgozott, amikor egy Zlin-142 

típusú kisrepülőgép egy hirtelen széllökés miatt lezuhant. A gép pilótája és a repülős bemutató egyik 

nézője súlyosan megsérült, ám a biztonsági őr életét a helyszínre kiérkezett mentők már nem tudták 

megmenteni. 

Az áldozat tagja volt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) 

Budapesti Szervezetének, a szakmában dolgozók érdekvédelmi köztestületének. Barátai és kollégái 

lelkiismeretes munkatársnak és gondos családapának ismerték. Vörös László özvegye és két 

gyermeke a baleset óta eltelt időszakban sem tudta feldolgozni a tragédiát, és a család anyagilag is 

nehéz helyzetbe került. 

Az SzVMSzK Budapesti Szervezete minden rendelkezésére álló eszközzel védeni igyekszik tagjai 

érdekeit, jogaik érvényesülését. A tragikus körülmények között elhunyt tagtársunk emléke előtt 

tisztelegve az elnökség úgy döntött, hogy családját 300 ezer Ft adománnyal támogatja. A 

döntéshozók szándéka szerint a támogatás a lehető legjobb helyre kerül és ha kis mértékben is de 

hozzájárulhat a nehézségek áthidalásához és a család további boldogulásához. 
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Dátum:-- 

Médium:  

Vagyonőrújság 
Szerző: Népszabadság Online 

Cím:  

Egy magánnyomozónő a szakma rejtelmeiről 
Link: http://vagyonorujsag.hu/vagyonorujsag/entertainment/414-szineszek-es-kameleonok-egy-

magannyomozon-a-szakma-rejtelmeirl.html 

 

– Magánnyomozás és nyomozás között nincs lényegi különbség, a módszereinket mindig az aktuális 

megbízatás határozza meg. A szisztémák ugyanazok, de a magánszférában mások a lehetőségek: 

mivel ugyanolyan jogokkal rendelkezünk, mint egy átlagpolgár, sokkal inkább a kreativitásunkra kell 

alapoznunk – mondja Simon Erika, aki huszonöt év rendőrségi tapasztalat után vágott neki új 

szakmájának. – Az édesapám baleseti helyszínelőként kezdte, végül mindketten rendőrtisztként 

hagytuk el a köteléket. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, s először a közlekedésrendészetnél 

dolgoztam, majd kilenc évet töltöttem a kábítószer-ellenes egységnél: az ott szerzett tapasztalat 

aranyat ér, ragadt rám az élet. 

Elmondása szerint a rendőrségi múlttal rendelkező szakemberek nagy része a leszerelés, illetve a 

korkedvezményes nyugdíjazás után jó eséllyel folytatja a munkát a civil szférában. Simon Erika 

társának például több évtizedes titkosszolgálati múltja van, ezért nagyon sokat tanulnak egymástól. 

– A magánnyomozói munka engedélyköteles: rendőrhatósági működési engedély megszerzéséhez 

kötött, s büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány és vállalkozói engedély szükséges hozzá. Ugyanakkor 

érettségi után, a tizennyolcadik év betöltésével OKJ-s tanfolyamon is megszerezhető a szakképesítés. 

– Simon Erika szerint utóbbiak nehezebb helyzetben vannak, a szakmának csak az elméleti része 

sajátítható el az iskolapadban. Sok, saját bőrön megtapasztalt akció után is kihívás a tökéletes 

feladatmegoldás, mert össze kell hangolni a civil elképzelést a szakmai lehetőséggel. 

Simon Erika irodájának profiljában a szolgáltatások között megtalálható a bűnügyi felderítés, a 

személyvédelem, az adósságkezelés, a titkos megfigyelés, a munkaügyi problémák kezelése, a 

munkatársak ellenőrzése, a megbízhatósági vizsgálatok lefolytatása, az üzleti titkok 

kiszivárogtatásának vizsgálata, a gazdasági információszerzés, a családi ügyekkel kapcsolatos 

tanácsadás, a családon belüli erőszak megelőzése és a drogprevenció. A paletta széles körű, a 

kereslet viszont egyoldalú, de ez nem jelent problémát, mert a titkos megfigyelés az iroda fő 

szakterülete. 

– A házastársi hűtlenséggel kapcsolatos megbízások a leggyakoribbak, mivel sok ember életét 

megkeseríti a féltékenység. Az ügyfelek kíváncsiak, a kétségeiket akarják eloszlatni vagy éppen 

igazoltnak látni, amikormegfi gyeltetik partnereiket, de a gazdasági válság hatására megszaporodtak 

a gazdasági nyomozások is. Szerződéskötések, projektek előtt sok ügyfél kéri üzleti partnerének a 

kivizsgálását: mindenki biztosra akar menni. Anyagilag a legtöbbet a megfigyelések hozzák, mert 

óradíjasak, illetve az adósságbehajtás és a kintlevőségkezelés, ahol sikerdíjazás van. 

http://vagyonorujsag.hu/vagyonorujsag/entertainment/414-szineszek-es-kameleonok-egy-magannyomozon-a-szakma-rejtelmeirl.html
http://vagyonorujsag.hu/vagyonorujsag/entertainment/414-szineszek-es-kameleonok-egy-magannyomozon-a-szakma-rejtelmeirl.html
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Simon Erika szakmailag az erőszakon és illegalitáson kívül semmitől nem zárkózik el: munkáját 

elsősorban problémamegoldásnak tartja, s azt szereti benne, hogy minden ügyhöz más fortélyokat 

kell kitalálnia. Volt, hogy egy bevetésen tizennégy órán át kellett követnie a célszemélyt, többször 

került forró helyzetbe, s rendszerint egy akármelyik színésznek becsületére váló hatalmas bőröndnyi 

ruhát és eszköztárat cipel magával, hogy semmilyen szituáció ne érje váratlanul. 

– Színészek és kaméleonok vagyunk egyszerre. Fontos, hogy sehol ne szúrjak szemet és ne lógjak ki a 

sorból. Ha átlagosnak kell lenni, akkor átlagos vagyok, ha szakadtnak kell lennem, akkor szakadt 

leszek. Ha be kell menni egy kocsmába és ott csúnyán beszélni, akkor azt játszom el, ha szőke nőnek 

kell lenni, akkor azt. 

A szakmájához tartozó legfontosabb tulajdonságnak a fegyelmet, a kitartást és a merészséget tartja. 

Bármilyen szituációból ki kell tudnia vágni magát, s mindennap tanul valami újat önmagáról is. 

– A magánnyomozói munkába szó szerint bele kell öregedni: ez egy hosszú tanulási folyamat. A 

kívülállóknak romantikusnak tűnhet a munkánk, pedig a lényeg az izzasztó részletekben rejlik: anno 

úgy fejlesztettem a megfigyelőképességemet, hogy a metrón utazókon gyakoroltam, próbáltam 

felidézni az arcukat, apró részleteket. Vagy vezetés után visszaemlékezni arra, hogy milyen autók 

jöttek mögöttem. Az egész a tánchoz és a koreográfiához hasonlít: szervezettség és irányítás nélkül 

nincs siker. Nálunk mindennek ez a kulcsa: a titkos megfigyelés során sem csak a célszemélyt kell 

szemmel tartani, hanem szükség van helyismeretre, közben párhuzamosan autót kell vezetni, az 

információt átadni a kollégáknak, tényszerűen dokumentálni és még ezernyi részletre figyelni. 

Simon Erika nőként többszörösen felülírja a közhiedelemben élő gyűrt arcú, ballonkabátos 

magánkopó képét. – Tény, hogy pluszrizikófaktor nőnek lenni a magánnyomozói világban. 

Ugyanakkor van, aki kimondottan ezért keres pont engem: kíváncsi arra, hogy nőként én hogyan 

értékelem és hogyan tudnám megoldani a problémáját. Ez egy olyan látásmódot ad, ami külön segít 

bizonyos ügyek felgöngyölítésében. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tíz évvel ezelőtt átlagosan 700 

magánnyomozót regisztrált országosan, öt évvel ezelőtt több mint ezret, jelenleg pedig 

megközelítőleg 2600 igazolvány van kiadva. A területen működő nyomozók száma ennél több, mivel 

annak ellenére, hogy kötelező, nem minden érintett regisztráltatja magát a kamarai nyilvántartásban. 

A nyomozók körülbelül 60 százaléka Pest megyei, 90 százalékuk negyven év feletti, és csak húsz 

százalékuk nő. A nyilvántartott magánnyomozók 90 százaléka rendelkezik valamilyen jellegű operatív 

tapasztalattal, 10 százalékuk tanfolyamon szerezte a szakképesítését: a statisztikák szerint őket 

nagymértékben fenyegeti a lemorzsolódás veszélye. 

 


