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Dátum: 2011. április 7. 

Médium: Borsonline 

Szerző: B.B,.-HuZo 

Cím: Nem merik védeni magukat a magyarok 

Link: http://www.borsonline.hu/news.php?nem-merik-vedeni-magukat-a-magyarok-&op&hid=40743 

 

Elszaporodtak a fegyveres támadások, ezért törvénybe foglalnák a rendőri erőn túli önvédelmet és 

liberalizálnák a fegyvertartást is. Szakemberek egyetértenek a rendelkezéssel, ám sokan 

önbíráskodástól tartanak. Meddig mehetünk el saját magunk megvédésében? 

Tragédia történt Kecskeméten: a 18 éves Nikit két fiú késsel orális szexre kényszerítette. Őt és 

testvérét azóta is zaklatják, életveszélyesen fenyegetik. A kecskeméti rendőrség ennek ellenére úgy 

nyilatkozott: nem tudnak állandó védelmet biztosítani számukra. A testvérek ezért több hete már 

iskolába sem járnak, utcára is csak könnygázsprayjel mernek kilépni. 

Niki esete nem egyedi. Elszaporodtak a fegyverrel elkövetett bűncselekmények, és nincs arra 

lehetőség, hogy szorult helyzetben rendőrt hívjon a megtámadott személy. A többség inkább a 

megalázást vállalja, mintsem hogy megvédenék magukat. Állítják: a törvény előbb ítéli el a sértettet, 

mint magát a bűnözőt, ezért nem mernek fellépni támadójuk ellen.  

- Régi szabály szerint nem tehetünk nagyobb kárt támadónkban, mint amellyel ő fenyeget minket, így 

sokszor valóban a sértettből lett vádlott - magyarázta Dr. Vidákovics Béla Zsolt ügyvéd - Ez mára 

lazult valamelyest. Ha az életünket fenyegetik, megvédhetjük magunkat. Személyünk és javaink elleni 

támadásra - figyelmeztetés mellett - használhatunk elhárító eszközöket. Ám a súlyosan aránytalan 

nem lehet a védelem. Egy pofonért cserébe nem okozhatok súlyos sérülést. Most a jogot tovább 

kívánják lazítani a Parlamentben. Egy új törvényjavaslat szerint mindenkinek megadnák a rendőri 

erőn túli intézkedés és az amerikaiakhoz hasonlóan liberalizálnák a fegyvertartás jogát.  

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

rendelkezéssel: - Az állami szféra túlterhelt, nem lehet megoldani, és nem is várható el, hogy 

mindenki mellett egy rendőr álljon, de a védekezéshez mindenkinek joga van - szögezte le - Aki 

mások életére tör vagy meglopja, számítson arra, hogy áldozata védekezni fog. Felháborítónak 

tartom az olyan esetet, ahol a tolvaj perli be a a sértettet, mert a kutyája rablás közben 

megsebesítette. Sokan ezért nem merik megvédeni magukat. Mivel az önvédelem jogköre nálunk 

még igen elmaradott, a bűnözők merészebbek és kegyetlenebbek - véli a szakember. Hozzáteszi, még 

a vagyonőröket és rengeteg támadás éri, holott nekik közvetlen életveszély esetén szabad fegyvert 

használniuk: - Ha lazítanák az önvédelem jogkörét, jelentősen visszaszorulna a bűncselekmények 

száma. Ha a bűnöző tudja, hogy az áldozata megvédheti, ami az övé, nem lenne mersze próbálkozni  

Wahorn András festőművészhez már törtek be, ő egyértelműen a fegyvertartás liberalizációját 

pártolja. 

– Alapvető emberi jognak kéne lenni, hogy fegyvert bárki tarthasson. Az nem lehet indok, hogy élet 

kioltására alkalmas eszköz, mert ilyen a kés is és ilyen az autó is, mégsem korlátozzák a tulajdonlását. 

Ha kitehetem, hogy vigyázz, harapós kutya, tehessem ki azt is, hogy aki ide belép, azt lelövöm. Legyen 

az illető felelőssége, hogy mit választ. Törvénybe kellene iktatni, hogy mikor használhatom. 

http://www.borsonline.hu/news.php?nem-merik-vedeni-magukat-a-magyarok-&op&hid=40743
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Magyar Nemzet Online 

Szerző: MTI 

Cím: Ez a lépés kedvezően hat majd a civil szférára 

Link: http://www.mno.hu/portal/776561 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása – erről a 

testület elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán-terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél.  

„Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat” – mondta Németh.  

Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök esetleg nem 

tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi központok 

automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli férfit – írta a 

lap. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Galamus Online 

Szerző: -- 

Cím: Lapszemle: Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Link: http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63095:lapszemle-

toenkreteszik-a-vagyonvedelmi-piacot-a-fiatalon-nyugdijazott-hivatasosok&catid=76:hazai-

vonatkozasu-hirek&Itemid=113 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök 

esetleg nem tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi 

központok automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli 

férfit - írta a lap. 

http://www.mno.hu/portal/776561
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63095:lapszemle-toenkreteszik-a-vagyonvedelmi-piacot-a-fiatalon-nyugdijazott-hivatasosok&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63095:lapszemle-toenkreteszik-a-vagyonvedelmi-piacot-a-fiatalon-nyugdijazott-hivatasosok&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=63095:lapszemle-toenkreteszik-a-vagyonvedelmi-piacot-a-fiatalon-nyugdijazott-hivatasosok&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
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Médium: Híradó.hu 

Szerző: -- 

Cím: Betartanak a friss nyugdíjasok a vagyonőröknek 

Link: http://www.hirado.hu/Hirek/2011/04/08/01/Betartanak_a_friss_nyugdijasok_a_vagyonoroknek.aspx 

 

Nyomott áron is elvállalnak vagyonvédelmi munkákat a fiatalon, frissen nyugdíjba vonult 

rendvédelmisek. A vagyonőrök így nem esnének kétségbe, ha a hivatásosok elveszítenék a kedvező 

nyugdíjazási lehetőségeket - írja a Népszabadság. 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat - mondta Németh 

Ferenc. 

Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök esetleg nem 

tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi központok 

automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli férfit. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Hír24 

Szerző: MTI 

Cím: A vagyonőrök öröme, a rendőrök bánata 

Link: http://www.hir24.hu/belfold/244532/a-vagyonorok-orome-a-rendorok-banata-.html 

 

A nyugdíjszabályok tervezett változtatása tisztább viszonyokat teremthet a piacon. 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása. Erről a testület 

elnöke beszélt a Népszabadságnak. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök esetleg nem 

tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi központok 

automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli férfit. 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/04/08/01/Betartanak_a_friss_nyugdijasok_a_vagyonoroknek.aspx
http://www.hir24.hu/belfold/244532/a-vagyonorok-orome-a-rendorok-banata-.html
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: FN.hu 

Szerző:-- 

Cím: Nehéz idők jönnek a vagyonvédőkre 

Link: http://www.fn.hu/belfold/20110408/nehez_idok_jonnek_vagyonvedokre/ 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc.  

Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök esetleg nem 

tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi központok 

automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli férfit - írta a 

lap. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Belföld.hírfal 

Szerző: Figyelőnet 

Cím: Nehéz idők jönnek a vagyonvédőkre 

Link: http://belfold.hirfal.hu/nehez_idok_jonnek_a_vagyonvedokre-3940937.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Propeller 

Szerző: Figyelőnet 

Cím: Nehéz idők jönnek a vagyonvédőkre 

Link: http://propeller.hu/itthon/1813594-nehez-idok-jonnek-a-vagyonvedokre 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

http://www.fn.hu/belfold/20110408/nehez_idok_jonnek_vagyonvedokre/
http://belfold.hirfal.hu/nehez_idok_jonnek_a_vagyonvedokre-3940937.html
http://propeller.hu/itthon/1813594-nehez-idok-jonnek-a-vagyonvedokre
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Uzletneked.hu 

Szerző: FN 

Cím: Nehéz idők jönnek a vagyonvédőkre 

Link: http://uzlet.hirekneked.hu/nehez-idok-jonnek-a-vagyonvedokre.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Hírvadász 

Szerző: FN 

Cím: Nehéz idők jönnek a vagyonvédőkre 

Link: http://www.hirvadasz.net/belfold/cikk/423165/Nehez_idok_jonnek_a_vagyonvedokre 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Privátbankár 

Szerző: -- 

Cím: A nyugdíjas rendőrök nyomják le a fizetéseket? 

Link: 

http://www.privatbankar.hu/cikk/hircentrum/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a

_fizeteseket_42270 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a 

testület elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök 

esetleg nem tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi 

központok automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli 

férfit - írta a lap. 

http://uzlet.hirekneked.hu/nehez-idok-jonnek-a-vagyonvedokre.html
http://www.hirvadasz.net/belfold/cikk/423165/Nehez_idok_jonnek_a_vagyonvedokre
http://www.privatbankar.hu/cikk/hircentrum/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket_42270
http://www.privatbankar.hu/cikk/hircentrum/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket_42270
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Hírmédia 

Szerző: Figyelőnet 

Cím: Nehéz idők jönnek a vagyonvédőkre 

Link: http://www.hirmedia.hu/link/figyelonet/nehez_idok_jonnek_a_vagyonvedokre/2735315 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Gazdaság.hírfal 

Szerző: Privátbankár.hu 

Cím: Vagyonvédelem: a nyugdíjas rendőrök nyomják le a fizetéseket? 

Link: http://gazdasag.hirfal.hu/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket-

3941029.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Berkalkulator.hu 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonvédelem: a nyugdíjas rendőrök nyomják le a fizetéseket? 

Link: http://berkalkulator.com/berkalkulator/gazdasagi-hirek/8141-vagyonvedelem-a-nyugdijas-

rendroek-nyomjak-le-a-fizeteseket.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Hírek.animare 

Szerző: -- 

Cím: Vagyonvédelem: a nyugdíjas rendőrök nyomják le a fizetéseket? 

Link: 

http://hirek.animare.hu/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket+316436.

html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása 

http://www.hirmedia.hu/link/figyelonet/nehez_idok_jonnek_a_vagyonvedokre/2735315
http://gazdasag.hirfal.hu/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket-3941029.html
http://gazdasag.hirfal.hu/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket-3941029.html
http://berkalkulator.com/berkalkulator/gazdasagi-hirek/8141-vagyonvedelem-a-nyugdijas-rendroek-nyomjak-le-a-fizeteseket.html
http://berkalkulator.com/berkalkulator/gazdasagi-hirek/8141-vagyonvedelem-a-nyugdijas-rendroek-nyomjak-le-a-fizeteseket.html
http://hirek.animare.hu/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket+316436.html
http://hirek.animare.hu/vagyonvedelem_a_nyugdijas_rendorok_nyomjak_le_a_fizeteseket+316436.html
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Metropol Online 

Szerző: MTI 

Cím: Lapszemle - 2011. 04. 08. 

Link: http://www.metropol.hu/itthon/lapszemle/cikk/713145 

 

Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok. A Tiszántúlon balkáni 

módszerekkel lopják az energiát. Egyre több osztrák ingatlant veszünk. Lapszemle. 

Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara várakozásai 

szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület elnöke, Németh 

Ferenc beszélt a Népszabadságnak. A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll 

Kálmán Terv keretében megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is 

nyugdíjazhassák magukat a hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és 

rendvédelmi szervezetnél. 

- Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó fizetése 

volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, akiknek a 

vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat - mondta Németh Ferenc. Az elnök 

nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök esetleg nem tudnak majd 

erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi központok automatikusan 

vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli férfit - írta a lap. 

Mind több település szeretné egyházi kézbe adni iskoláját 

Mind több település szeretné egyházi kézbe adni iskoláját - írta pénteki számában a Népszabadság egy 

zsombói "szülői értekezleten" elhangzottak alapján. Kiss-Rigó László megyés püspök azt mondta: 

Battonyától Kunszentmiklósig 38 önkormányzat kérte, hogy szeptembertől a településükön létesítsen 

katolikus iskolát a szeged-csanádi egyházmegye. 

Jelenleg 13 iskolát és óvodát tartanak fenn, idén újabb 8-12-nek az átvételére lesz lehetőségük. A 

Népszabadság riportjából kiderül, hogy a zsombói önkormányzat és az egyház közötti tárgyalásokat 

ellenző szülőknek Gyuris Zsolt, a település polgármestere azt mondta: ha a szülők többsége ellenzi ezt, 

elállnak a tervüktől. Hangsúlyozta azonban, hogy évente 25 millió forinttal kell kiegészíteni az állami 

normatívát. 

Vesztegetéssel is gyanúsítják a katonaorvost 

Vesztegetéssel is gyanúsítják a korábban előzetes letartóztatásba helyezett, azóta szabadlábon védekező 

F. Józsefet, a Honvéd-kórház sikkasztással gyanúsított orvosát - közölte a Magyar Nemzet pénteken 

pontosan meg nem nevezett forrásra hivatkozva. A lap közlése szerint az ezredes fia, F. Péter a napokban 

szintén előzetes letartóztatásba került, mert a katonai ügyészség szerint bűnsegédként működött közre a 

vesztegetésben. 

A bűncselekményt a vádhatóság gyanúja szerint F. Péter úgy követte el, hogy cége fiktív reklám- és egyéb 

szerződéseket kötött egy gyógyszergyártó multicég magyar leányvállalatával csaknem negyvenmillió forint 

értékben, hogy apja, F. József az intézmény laborvezetőjeként 2007. július 1-jétől állami megrendeléseket 

biztosítson cserébe a külföldi tulajdonú társaságnak az Állami Egészségügyi Központban. 

F. József védőügyvédje, Molnár Lajos szerint a gyanúsítás megalapozatlan, hiszen F. Péter cége régi 

partnere volt a külföldi gyógyszercégnek, 2003 óta folyamatosan kapott munkát a társaságtól, amelyet 

http://www.metropol.hu/itthon/lapszemle/cikk/713145
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bizonyíthatóan el is végzett. F. József ugyanakkor laborvezetőként nem dönthetett állami megbízásokról 

és beszerzésekről. 

A Tiszántúlon balkáni módszerekkel lopják az energiát 

A Tiszántúlon minden harmadik, az E-ON-nel szerződésben levő fogyasztó lopja az áramot - írta pénteken 

a Magyar Nemzet Egyházi Nikolettre, a cég szóvivőjére hivatkozva, aki szerint a trükkök a Balkánról 

szivárognak be az országba. 

Románia, Bulgária és Ukrajna bűnözői élen járnak a fejlesztésekben, ezért is fertőzöttebb az ország keleti 

régiója - mondta. A szóvivő szerint a bűnözők szemtelensége nem ismer határt, állásinterjúikon több olyan 

személyt is kiszűrtek, akiről gyanítható volt, hogy az áramlopásban segédkezet nyújtó "vállalkozás" tagja. 

A céget 2009-ben 14, tavaly 11,5 milliárd forint kár érte, amelynek nagy részét eddig nem tudta behajtani, 

mindössze 2,5 milliárd forinthoz sikerült hozzájutnia. Az E-ON áprilistól hamisításbiztos plombákat szerel 

fel a mérőóráira - tette hozzá a lap. 

Völner Pál: harminc éve mostohagyerek a Duna 

Olyan megoldásokat kell találni a magyar Duna-szakasz fejlesztésére, amelyek nem jelentenek nagy 

beavatkozást a folyó állapotába, de mégis kielégítik a hajózási igényeket - erről Völner Pál, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára beszélt a Világgazdaságnak adott 

interjújában. A lap pénteki számában megjelent interjúban az államtitkár azt mondta: a 80-as évek 

elejétől Magyarországon elmaradt a Duna problémáinak kezelése. Példaként említette a gázlók kotrását. 

- Gyakorlatilag harminc éve nem költöttünk a folyóra, előbb azért nem, mert azt gondoltuk, hogy a bős-

nagymarosi vízlépcső miatt úgyis megoldódnak a problémák, utána pedig mostohagyerek lett a kérdés - 

fogalmazott. Völner Pál szerint elérhető célként azt mondta: a hazai dunai tömegáru-szállítást jó néhány 

tonnával meg lehetne növelni, például a gabonakivitelben. 

Egyre több osztrák ingatlant veszünk 

Az utóbbi néhány évben megnőtt a magyar vásárlók érdeklődése az osztrák ingatlanok iránt, amit az 

ingatlanközvetítők a kis távolsággal, a jó megközelíthetőséggel és az elérhető árakkal magyaráznak - írta 

pénteki számában a Napi Gazdaság. 

A lap összeállítása szerint a síterepeken a bérbeadás és az értékváltozás mértéke is bizonytalan, így ott 

elsősorban magánhasználatra célszerű ingatlant venni. Bécsben azonban könnyű a kiadás, így ott 

befektetési céllal is megéri vásárolni. Az osztrák fővárosban a négyzetméterárak a környéktől függően 

1.300 és 9.500 euró között szóródnak - írta a lap. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Article.wn.com 

Szerző: Magyar Nemzet 

Cím: Ez a lépés kedvezően hat majd a civil szférára 

Link: http://article.wn.com/view/2011/04/08/ez_a_l_p_s_kedvez_en_hat_majd_a_civil_szf_r_ra/ 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása – erről a testület 

elnöke, Németh... 

 

 

 

http://article.wn.com/view/2011/04/08/ez_a_l_p_s_kedvez_en_hat_majd_a_civil_szf_r_ra/
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: ATV Online 

Szerző: MTI 

Cím: Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Link: 

http://atv.hu/belfold/20110408_tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hiv

atasosok 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a 

testület elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök 

esetleg nem tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi 

központok automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli 

férfit - írta a lap. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Mfor 

Szerző: MTI 

Cím: Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Link: http://www.mfor.hu/cikkek/Tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök 

esetleg nem tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi 

központok automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli 

férfit - írta a lap. 

 

 

http://atv.hu/belfold/20110408_tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok
http://atv.hu/belfold/20110408_tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok
http://www.mfor.hu/cikkek/Tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok.html
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Pécsinapilap 

Szerző: MTI 

Cím: Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Link: 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hi

vatasosok/46991 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a 

testület elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. 

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök 

esetleg nem tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi 

központok automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli 

férfit - írta a lap. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Napikereső 

Szerző: -- 

Cím: Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Link: http://napihirkereso.hu/egyhir_uj/90828/tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Gazdaság.hírfal 

Szerző: mfor 

Cím: Tönkreteszik a vagyonvédelmi piacot a fiatalon nyugdíjazott hivatásosok 

Link: http://gazdasag.hirfal.hu/tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok-3940982.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok/46991
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok/46991
http://napihirkereso.hu/egyhir_uj/90828/tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok
http://gazdasag.hirfal.hu/tonkreteszik_a_vagyonvedelmi_piacot_a_fiatalon_nyugdijazott_hivatasosok-3940982.html
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: HR Portál 

Szerző: Népszabadság 

Cím: Nem mindenki jár rosszul a korkedvezményes nyugdíj eltörlésével 

Link: http://www.hrportal.hu/c/nem-mindenki-jar-rosszul-a-korkedvezmenyes-nyugdij-eltorlesevel-

20110408.html 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a 

testület elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. 

A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében 

megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a 

hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél.  

"Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó 

fizetése volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, 

akiknek a vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat" - mondta Németh 

Ferenc. Az elnök nem tart attól, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök 

esetleg nem tudnak majd erejük teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkahelyi 

központok automatikusan vagyonőri tanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli 

férfit - írta a lap. 

 

Dátum: 2011. április 8. 

Médium: Népszabadság  

Szerző: Fekete Gy. Attila 

Cím: Exrendőrök kontra vagyonőrök 

 

Megközelítőleg húszezer volt rendőr dolgozik a magánszférában vagyonőrként, ritkábban 

magánnyomozóként. Nagy többségük szolgálati nyugdíjas, vagyis miután eltöltöttek legalább 25 évet 

hivatásosként állami szolgálatban, egészségi okok miatt vagy azért, mert nem találtak számukra megfelelő 

és elfogadható beosztást, nyugdíjazták őket.  

Legtöbbjük szinte azonnal elhelyezkedett valamelyik vagyonvédelmi cégnél és folytatta azt, amire - és 

erről sokaknak pecsétes orvosi papírjuk is van -hivatásos rendőrként már egészségileg alkalmatlanoknak 

találtattak.  

A vagyonőreik nagy részét a rendőrségtől távozók közül toborzó cégek névtelenséget kérő illetékesei 

szerint a magánszférában nem alkalmaznak senkit, akit "idegi alapon leszázalékoltak", aki ízületi panaszai 

miatt képtelen tartósan állni vagy akinek már kis terhelés hatására is elviselhetetlen hát-, kéz-, láb-, 

esetleg derékfájása van. Az egészségügyi alkalmassági felülvizsgálaton szolgálatra alkalmatlannak 

bizonyult rendőrök többségét azonban pontosan ilyen panaszokkal százalékolták le a legutóbbi időkig.  

Valaki tehát nem mond igazat. Vagy az általunk megkérdezett cégek, illetve a Személy- és 

Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) illetékesei túloznak, és valójában mégis 

alkalmazzák a nem teljesen egészséges volt rendőröket is, vagy a rendőrök alkalmasságát (pontosabban 

egészségi alkalmatlanságát) megállapító vizsgálatok eredménye kétséges.  

http://www.hrportal.hu/c/nem-mindenki-jar-rosszul-a-korkedvezmenyes-nyugdij-eltorlesevel-20110408.html
http://www.hrportal.hu/c/nem-mindenki-jar-rosszul-a-korkedvezmenyes-nyugdij-eltorlesevel-20110408.html
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Az érdekképviseletek hevesen támadták a belügyi vezetés döntését, amellyel nemrégiben felfüggesztette 

a rendőri zsargonban csak "füv" eljárásként emlegetett egészségügyi alkalmassági vizsgákat, mondván, 

ezzel beteg, szolgálatra valóban alkalmatlan embereket olyan feladatok ellátására kényszerítenek, 

amelyeket fizikailag és pszichikailag már nem képesek ellátni. Ennek pedig, állítják, beláthatatlanok a 

következményei. A belügyi vezetés azonban - ki nem mondva -épp azért állította le a füv-eljárásokat, mert 

álláspontja szerint az öt-tíz százalékos egészségkárosodást elszenvedett rendőröknek nem feltétlenül 

kellene nyugdíjba menniük, nekik testületen belül is képesek lennének értelmes munkát adni.  

A kormánynak az a bejelentése, amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében megszünteti a lehetőségét 

annak, hogy akár már a 40-es éveik elején is nyugdíjaztathassák magukat a hivatásosok (nem csak a 

rendőrök), hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. A 

magánszféra ellenben némi várakozással tekint a tervezett változások elé. Németh Ferenc, az SZVMSZK 

elnöke ugyan óvatosan fogalmazott, mert mint mondta, nem akarja magára haragítani a százezer kamarai 

tag vagyonőr közel egyötödét, érdeklődésünkre annyit azért elmondott, hogy a rendőrökre vonatkozó 

nyugdíjszabályok változása várakozásaik szerint kedvezően hat majd a civil szférára.  

- Akinek havonta viszi a postás a nyugdíját, ami sok esetben valamivel több is talán, mint az utolsó fizetése 

volt, nyomott áron is kész elvállalni egy munkát, s ezzel rontja azoknak a piaci pozícióit, akiknek a 

vagyonőri munkájukból kellene megélniük és eltartani a családjukat - magyarázza Németh, aki attól azért 

nem tart, hogy utánpótlás nélkül maradna a magánszféra, ha a rendőrök esetleg nem tudnak majd erejük 

teljében nyugdíjba menni. Nem egy megyében ugyanis a munkaügyi központok automatikusan 

vagyonőrtanfolyamra küldik az összes 18 és 49 év közötti munka nélküli férfit, csak jól kell kiképezni őket.  
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Dátum: 2011. április 8. 

Médium: MTI Reggeli Monitor 

Szerző: -- 

Cím: Belpolitikai és gazdasági lapszemle 

 

Kedvezően hat majd a civil szférára a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Kamara 

várakozásai szerint a rendőrökre vonatkozó nyugdíjszabályok tervezett változtatása - erről a testület 

elnöke, Németh Ferenc beszélt a Népszabadságnak. A lap felidézte: a kormánynak az a bejelentése, 

amely szerint a Széll Kálmán Terv keretében megszünteti a lehetőségét annak, hogy akár már a 40-es 

éveik elején is nyugdíjazhassák magukat a hivatásosok, hatalmas felháborodást váltott ki valamennyi 

fegyveres és rendvédelmi szervezetnél. (5. oldal)  

Mind több település szeretné egyházi kézbe adni iskoláját - írta pénteki számában a Népszabadság 

egy zsombói "szülői értekezleten" elhangzottak alapján. Kiss-Rigó László megyés püspök azt mondta: 

Battonyától Kunszentmiklósig 38 önkormányzat kérte, hogy szeptembertől a településükön létesítsen 

katolikus iskolát a szeged-csanádi egyházmegye. Jelenleg 13 iskolát és óvodát tartanak fenn, idén 

újabb 8-12-nek az átvételére lesz lehetőségük. (1. és 4. oldal)  

Vesztegetéssel is gyanúsítják a korábban előzetes letartóztatásba helyezett, azóta szabadlábon 

védekező F. Józsefet, a Honvéd-kórház sikkasztással gyanúsított orvosát - közölte a Magyar Nemzet 

pontosan meg nem nevezett forrásra hivatkozva. A lap közlése szerint az ezredes fia, F. Péter a 

napokban szintén előzetes letartóztatásba került, mert a katonai ügyészség szerint bűnsegédként 

működött közre a vesztegetésben. (1. és 2. oldal)  

A Tiszántúlon minden harmadik, az E-ON-nel szerződésben levő fogyasztó lopja az áramot - írta a 

Magyar Nemzet Egyházi Nikolettre, a cég szóvivőjére hivatkozva, aki szerint a trükkök a Balkánról 

szivárognak be az országba. Románia, Bulgária és Ukrajna bűnözői élen járnak a fejlesztésekben, 

ezért is fertőzöttebb az ország keleti régiója.Az E-ON áprilistól hamisításbiztos plombákat szerel fel a 

mérőóráira. (4. oldal)  

Olyan megoldásokat kell találni a magyar Duna-szakasz fejlesztésére, amelyek nem jelentenek nagy 

beavatkozást a folyó állapotába, de mégis kielégítik a hajózási igényeket - erről Völner Pál, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára beszélt a Világgazdaságnak adott 

interjújában. Az államtitkár azt mondta: a 80-as évek elejétől Magyarországon elmaradt a Duna 

problémáinak kezelése. Példaként említette a gázlók kotrását. (1. és 2. oldal)  

Az utóbbi néhány évben megnőtt a magyar vásárlók érdeklődése az osztrák ingatlanok iránt, amit az 

ingatlanközvetítők a kis távolsággal, a jó megközelíthetőséggel és az elérhető árakkal magyaráznak - 

írta a Napi Gazdaság. A lap összeállítása szerint a síterepeken a bérbeadás és az értékváltozás 

mértéke is bizonytalan, így ott elsősorban magánhasználatra célszerű ingatlant venni. Bécsben 

azonban könnyű a kiadás, így ott befektetési céllal is megéri vásárolni. (1. és 9. oldal) 
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Dátum: 2011. április 13. 

Médium: Napló Online 

Szerző: Mátételki András 

Cím: Kihasznált vagyonőrök - Az ügyeskedőknek áll a világ? 

Link: http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20110412_kihasznalt_vagyonorok 

 

Veszprém - "Örüljön a paraszt, hogy melózhat havi 360-348 órákat. Ennyit a szakmai kamaráról. A 

kisember csak fizesse a kötelező tagdíjat, amiért nem kap semmit sem." Ez egy vagyonőrnek volt a 

véleménye, ami nemrég a Napló sms-rovatában jelent meg. 

Súlyos gondok vannak a szakmában, de még súlyosabbak várhatók, ha eltörlik év végén a kötelező 

kamarai tagságot. A vagyonvédelmi kamara szerepéről, munkájáról a megyei elnököt, Sánta Károlyt 

kérdeztük. 

- Ma már ott tartunk, hogy rendkívül felhígult a szakma, ugyanis a cégek egymás alá ígérnek, ráadásul 

rendkívül sok gond van a foglalkoztatás körül - szögezi le az elnök. - A kormány tavaly év végén 

hatályon kívül helyezte a közbeszerzési törvényen belül azt a rendelkezést, amiben a szakmai 

szervezeteknek volt a feladata a vállalási díj meghatározása, vagyis, hogy mi az a minimális díj, amiért 

el lehet vállalni a munkát. Az új szabályzat szerint a szakminisztériumok feladata lenne ennek a 

meghatározása, de sajnos ez még nem történt meg. Korábban országos szinten a vagyonvédelmi 

kamara a minimális díjat a vállalkozásoknál óránként 952 forintban állapította meg személyenként. 

Az egyéni vállalkozók esetében ez 817 forint óránként. A vagyonőr ebből bruttó 400-500 forinthoz 

jut. Azonban egyes cégek a tarifa feléért is elvállalják a munkát, így aztán el lehet képzelni, mi jut az 

őröknek, akik bizonyos helyzetben - gondolok itt például a bankban dolgozókra - a bőrüket viszik a 

vásárra egy fegyveres támadáskor. Mit csinálnak a zavarosban halászók? Nem jelentik be 

alkalmazottjukat, magyarán feketén dolgoztatják őket, így aztán nem fizetnek utánuk semmilyen 

járulékot. Kamaránk hallott olyanról is, hogy a dolgozó leszámoláskor szembesült azzal, hogy egy fillér 

nyugdíjjárulékot nem fizetett utána a cége. Esetenként zsebbe fizetnek, így aztán jó, ha az illető 

valamivel többet keres a minimálbérnél. Ismerjük azt is, hogy az alkalmazottat négy órára jelentették 

be, de a valóságban nyolc, illetve 16 órát foglalkoztatták. Az egészben az a legfelháborítóbb, amikor 

az érintettnek hónapokig nem fizetnek, majd a cég széttárja a kezét, mondván, csődbe mentünk... 

Sánta Károly elmagyarázta, az építőiparhoz hasonlóan az ő szakmájukban is - ha nem is minden 

esetben - a fővállalkozó alvállalkozót bíz meg a munka elvégzésével. Amikor kitör valamilyen botrány 

(lebuknak az illegális foglalkoztatás miatt), a hivatalok az alvállalkozón verik el a port, azaz őt büntetik 

meg. Ha tudják. A munkaadó ugyanis szorult helyzetben gyorsan csődöt jelent, igaz, hetekkel később 

hasonló néven új vállalkozást alapít, s kezdi elölről a sajátos "játékot". A törvény szigorától - egyelőre 

- nem kell tartaniuk az ilyen ügyeskedőknek. Mindenesetre elég nagynak tűnik az úgynevezett 

kiskapu... 

- A kamara ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújt mindazoknak, akik hozzánk fordulnak. Nevüket 

titokban tartjuk, hogy ne érje őket megtorlás a munkahelyükön, ugyanakkor vizsgálatot indítunk a 

cég ellen. Amikor hírét veszik jövetelünknek, legtöbb esetben azonnal kifizetik a dolgozóikat, 

merthogy legtöbbször az elmaradt bérek miatt érkezik bejelentés. Adott esetben tájékoztatjuk a 

http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20110412_kihasznalt_vagyonorok
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rendőrséget, illetve más hatóságot, amelyek elvégzik a rájuk tartozó vizsgálódást. Gondot jelenthet a 

munkavállalóknak, ha év végén megszűnik a kötelező kamarai tagság - évi 6100 forint tagdíjról van 

szó -, s kilépnek a szervezetből, mert akkor már nem lesz hová fordulniuk. Továbbmegyek, ha a 

taglétszámunk bizonyos szint alá csökken, a kamara is megszűnhet. Ez nyilván az ügyeskedőknek 

kedvez, akik még gátlástalanabbul kihasználják a munkavállalókat. 

Napjaink aktualitásához tartozik, hogy a kormány azt erősíti az emberekben, védjék meg magukat és 

értékeiket. Ezt a közvélemény úgy fordította le, hogy maholnap bárki vehet, illetve tarthat fegyvert. 

- A bankokat nem lehet vízi pisztollyal megvédeni, éppen ezért bizonyos szakmákban 

elengedhetetlen a fegyver viselése - jelentette ki Sánta Károly. - Azzal viszont nem értek egyet, hogy 

úgy, mint Amerikában, alanyi jogon lehessen fegyvert tartani. Az erőszak erőszakot szül, gondoljunk 

itt arra az idős férfira, aki a gyümölcsösét árammal védte, s emiatt a tolvaj életét vesztette. Például a 

vadászoknak többféle szigorú követelménynek kell megfelelniük, hogy otthon fegyvert tarthassanak. 

Őket rendszeresen ellenőrzik. Ez vajon végrehajtható lenne több tíz- vagy akár százezer ember 

esetében? A pisztoly használatához gyakorlat kell, amire alig lenne lehetősége az átlagembernek. 

Arról nem beszélve, ha valakire ráfognák a stukkert, nem lenne ideje elővenni a zsebéből vagy a 

táskájából a sajátját. Így aztán majdhogynem ugyanott van, mintha nem is lenne nála fegyver. 

Az 1999-ben alakult személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamarának kezdetek óta 

az 54 éves Sánta Károly az elnöke. Jelenleg 3615 tagot tudnak soraikban, 715 egyéni vállalkozó és 80 

társas vállalkozás regisztrálta magát náluk. Májusban tartják a beszámoló közgyűlésüket, ahol az 

elmúlt évről adnak számadást. Országos szinten 120 ezer tagja van a kamarának. 

 

Dátum: 2011. április 13. 

Médium: Mitörtént.hu 

Szerző: Napló 

Cím: Kihasznált vagyonőrök - Az ügyeskedőknek áll a világ? 

Link: http://www.mitortent.hu/sztori/nxqsqb/kihasznalt-vagyonorok---az-ugyeskedoknek-all-a-

vilag.aspx 

 

Veszprém - "Örüljön a paraszt, hogy melózhat havi 360-348 órákat. Ennyit a szakmai kamaráról. A 

kisember csak fizesse a kötelező tagdíjat, amiért nem kap semmit sem." Ez egy vagyonőrnek volt a 

véleménye, ami nemrég a Napló sms-rovatában jelent meg. 

 

http://www.mitortent.hu/sztori/nxqsqb/kihasznalt-vagyonorok---az-ugyeskedoknek-all-a-vilag.aspx
http://www.mitortent.hu/sztori/nxqsqb/kihasznalt-vagyonorok---az-ugyeskedoknek-all-a-vilag.aspx
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Dátum: 2011. április 17. 

Médium: ATV Online 

Szerző: -- 

Cím: Otthonvédelmi fegyvertartás: a Fidesz enyhítene a szigoron + Videó 

Link: http://atv.hu/belfold/20110417_otthonvedelmi_fegyvertartas_a_fidesz_enyhitene_a_szigoron 

 

Lehetséges, hogy hamarosan többen fognak gyakorolni, már, ami az önvédelmi fegyvereket illeti. A 

Fegyverügyi Civil Bizottság, a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak a tervezetét: eszerint 18-ról 21 évre emelnék az önvédelmi lőfegyvertartás 

korhatárát. 

A tervezet alapján a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

"otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy éppen egy forgótáras revolvert. A 

javaslat szerint a fegyvereket tilos lenne kivinni a lakásból. Ahhoz, hogy például közterületen lehessen 

valakinél fegyver, feltétel lenne egy konfliktuskezelési tanfolyam elvégzése is. 

Az általunk megkérdezett kriminológus ellenzi a fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr 

is csak nagyon ritkán használja a fegyverét, évente alig tízszer, a hétköznapi ember pedig, mint 

mondja, szinte biztosan nem lesz eredményes a fegyver használatában. 

„Nem jó, ha az erőszakot szolgáló eszközök a kezünk ügyében vannak, mert igaz, hogy eredetileg az a 

cél, hogy megvédjük magunkat, de mégis: az ember indulatba tud jönni, konfliktusai vannak, és 

általában nem arra használja, amire az rendeltetett, tehát nem helyeseljük” – mondta el Németh 

Zsolt, kriminológus. 

A Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke viszont azt mondta: a társadalomban 

nagy az igény az önvédelmi jog bővítésére. 

„Mondhatnám, hogy a vagyonvédelem kicsit rosszkedvű lesz, mert talán nem lesz akkora az igény a 

vagyonvédelem iránt, de ez nem igaz; a lakosság szubjektív biztonságérzetét fogja erősíteni. Akik már 

otthon tarthatnak ilyen fegyvert, azok úgy gondolják, hogy talán kevesebb bűncselekményt 

követhetnek el velük szemben” – véli Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke. Hozzátette, hogy szerint, ha életbe lép a tervezett szabályozás, nem kell 

attól tartani, hogy felkészületlen emberek tömegével fognak majd mások felé puffogtatni a 

lakásukból. Azt mondta: erre talán garanciát jelenthet a korhatár, a vizsga, és a fegyverhez jutás 

körülményei is. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: ATV Híradó 

Szerző: -- 

Cím: -- 

Link: http://atv.hu/cikk/video-20110417_otthonvedelmi_fegyvertartas_a_fidesz_enyh 

 

00:00:19: vele a Vagyonvédelmi Kamara azonban igen a 

00:01:45: és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke viszont azt 

 

http://atv.hu/belfold/20110417_otthonvedelmi_fegyvertartas_a_fidesz_enyhitene_a_szigoron
http://mindroom.hu/video_search/content/source?source=http%3A%2F%2Fatv.hu%2Fcikk%2Fvideo-20110417_otthonvedelmi_fegyvertartas_a_fidesz_enyhitene_a_szigoron
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Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Boon.hu 

Szerző: Független hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? - Vasárnapi Hírek 

Link: http://www.boon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-20110417-0755262439 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek 

mellett ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Belügyminisztériumhoz került javaslattal kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi 

Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot 

jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a 

biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

viselés joga nélkül is lehetne "otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne.  

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne.  

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

http://www.boon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-20110417-0755262439
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Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Webrádió Online 

Szerző: -- 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.webradio.hu/index2.php?option=content&task=view&id=235078&pop=1&page=0 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi 

Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett ezek 

szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi Civil 

Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi 

fegyvertartás liberalizációját. Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, 

ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 évre 

emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel elhárítható 

életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga 

nélkül is lehetne "otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem 

rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint 

ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne.  

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési tanfolyam 

elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti vizsga - olvasható a 

Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha 

a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő 

bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne.  

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő maga 

a végletekig ellenzi a fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a 

fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz 

eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek az emberek - nyilatkozta 

Németh Zsolt. Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt 

mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a 

biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 

12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az 

engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt fegyvertartási 

engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, sportlövészeti mintegy 

hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám 

hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak 

el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

http://www.webradio.hu/index2.php?option=content&task=view&id=235078&pop=1&page=0
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Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Euromaros.ro 

Szerző: index/FH 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.euromaros.ro/hirek_reszletek.php?id=25561 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának átalakítása, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. 

 

A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

"otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem rejthető, egy 

rend?r szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint ezeket a 

fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a 

támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, 

sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára ellenzi fegyvertartás liberalizációját. 

Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a 

hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Német Ferenc, 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több 

fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a 

biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. 

 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer, ebből nyolcezer az éles 

lőfegyver. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer 

annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak el l?fegyverrel vagy 

lőszerrel visszaélés miatt. 

 

http://www.euromaros.ro/hirek_reszletek.php?id=25561
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Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Propeller.hu 

Szerző: RTl Klub.hu 

Cím: Fegyverbe magyar? - Új javaslatok a fegyvertartással kapcsolatban 

Link: http://propeller.hu/itthon/1829041-fegyverbe-magyar-uj-javaslatok-a-fegyvertartassal-

kapcsolatban 

 

Akár fegyverviselési jog nélkül is tarthatna revolvert, vagy dupla csövű sörétes puskát az, aki 

otthonát szeretné megvédeni. Igaz, engedély kellene hozzá. A Vasárnapi Hírek szerint többek közt 

ezt javasolja a Fegyverügyi Civil Bizottság. 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi 

Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi a 

fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül 

magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: SZON 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? - Vasárnapi Hírek 

Link: http://www.szon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-

20110417-0755262439 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek 

mellett ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Belügyminisztériumhoz került javaslattal kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi 

Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot 

jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a 

biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

viselés joga nélkül is lehetne "otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne.  

http://propeller.hu/itthon/1829041-fegyverbe-magyar-uj-javaslatok-a-fegyvertartassal-kapcsolatban
http://propeller.hu/itthon/1829041-fegyverbe-magyar-uj-javaslatok-a-fegyvertartassal-kapcsolatban
http://www.szon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-20110417-0755262439
http://www.szon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-20110417-0755262439
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A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne.  

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Infomovar.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.infomovar.hu/hirek/belfold/fegyverbe_magyar/ 

 

Akár fegyverviselési jog nélkül is tarthatna revolvert, vagy dupla csövű sörétes puskát az, aki 

otthonát szeretné megvédeni. Igaz, engedély kellene hozzá. A Vasárnapi Hírek szerint többek közt 

ezt javasolja a Fegyverügyi Civil Bizottság. 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi 

Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi a 

fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül 

magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium „nagyon komolyan vesz”. Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

http://www.infomovar.hu/hirek/belfold/fegyverbe_magyar/
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viselés joga nélkül is lehetne „otthonvédelmi” fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, hanem azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Infotata.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.infotata.hu/hirek/belfold/fegyverbe_magyar/ 

 

Akár fegyverviselési jog nélkül is tarthatna revolvert, vagy dupla csövű sörétes puskát az, aki 

otthonát szeretné megvédeni. Igaz, engedély kellene hozzá. A Vasárnapi Hírek szerint többek közt 

ezt javasolja a Fegyverügyi Civil Bizottság. 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi 

Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi a 

fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül 

magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

http://www.infotata.hu/hirek/belfold/fegyverbe_magyar/
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Belügyminisztérium „nagyon komolyan vesz”. Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

viselés joga nélkül is lehetne „otthonvédelmi” fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, hanem azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Infonyíregyháza.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://infonyiregyhaza.hu/hirek/belfold/fegyverbe_magyar/ 

 

Akár fegyverviselési jog nélkül is tarthatna revolvert, vagy dupla csövű sörétes puskát az, aki 

otthonát szeretné megvédeni. Igaz, engedély kellene hozzá. A Vasárnapi Hírek szerint többek közt 

ezt javasolja a Fegyverügyi Civil Bizottság. 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi 

Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi a 

fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

http://infonyiregyhaza.hu/hirek/belfold/fegyverbe_magyar/
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Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül 

magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium „nagyon komolyan vesz”. Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

viselés joga nélkül is lehetne „otthonvédelmi” fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, hanem azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Vasárnapihírek Online 

Szerző: -- 

Cím: Fegyverbe, magyar? 

Link: http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/fegyver_lofegyver_fegyvertartas 

 

Ha az első felvonásban előkerül egy pisztoly, az a darab végéig el is sül. Alap szabály minden 

színielőadáson. Persze, nem mindegy, kinek a kezében. Magyarországon bizony van minek elsülnie. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén közel 129 ezer természetes személynek volt 

fegyvertartási engedélye – és több mint 235 ezer fegyvere. 

http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/fegyver_lofegyver_fegyvertartas


 

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 

Ezekből sportvadászati 152 ezer, sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 

ezer. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi 

lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Feketén leginkább a 90-es években, a délszláv háború 

idején jutottak be, s a szovjet hadsereg kivonulása után is maradt itt nem kevés. A java már vevőre 

találhatott, de így is gyakran kerül elő illegális mordály, olykor egész arzenál; tavaly 835 ízben jártak 

el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

A számok tűnhetnek akár riasztónak is, mégsem a szigorítás, hanem a fegyvertartás könnyítése kerül 

most a kormány asztalára. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, nem mellesleg az Országos Magyar 

Vadászati Védegylet elnöke nemrégiben úgy nyilatkozott: „Az a helyzet, hogy ami ma fegyverügyben 

Magyarországon van, az az 1957 után kitalált rendszerben gyökerezik, ami politikai okból rettegett 

attól, hogy az állampolgároknál fegyver legyen. Ezen túl kell már lépni, hiszen statisztikai tény, hogy 

vadászfegyverrel nem követnek el bűncselekményeket”. Semjén szavai persze még azelőtt 

hangzottak el, hogy kiderült: a romagyilkosságok vádlottjai 2008. március 7-én éjjel kiraboltak egy 

besenyszögi vadászt, s 7 vadászfegyvert vittek el tőle, ezekkel követték el a 9 településen 6 halálos 

áldozatot követelő támadásokat. 

A fegyvertartás „polgári konszolidálásán” dolgozott dr. Nyikos Attila ügyvéd, a sportlövész- és 

vadásztársaságok, a fegyvergyártók, -kereskedők, puskaművesek és más érdekeltek képviselőit és 

szakértőket tömörítő Fegyverügyi Civil Bizottság titkára már a Bajnai-kormány idején. Nyikos 

időközben a Katasztrófavédelem Országos Parancsnokságának nemzetközi és jogi 

főosztályvezetőjévé avanzsált. Egy cikkében kutatásokra hivatkozott: 60-szor gyakrabban rántanak 

fegyvert az USA-ban a törvénytisztelő állampolgárok a saját védelmükben, mint ahányszor bűnös 

célzattal sütnek el fegyvert, s az erőszakos bűncselekmények elkövetését 98 százalék valószínűséggel 

megszakítja, ha a polgár csak megmutatja, hogy lőfegyver van nála. 

A pécsi lövöldözés után, 2010 tavaszán a Bajnai-kabinet tovább szigorította a fegyvertartást. Ekkor 

adta ki közleményét a Jobbik, hogy a fegyvertartás törvényi kezelése „ellentétben áll az emberek 

jogos önvédelmének elvével”. Ekkor látott neki a Fegyverügyi Civil Bizottság, hogy a Fidesz-frakció 

felkérésre kidolgozza a polgári lőfegyvertartás szabályait. Javaslatuk a Belügyminisztériumhoz került, 

és azt a tárca Nyikos Attila szerint „nagyon komolyan veszi”. Úgy látszik, változnak az idők. Az előző 

Orbán-kormány idején az akkori és jelenlegi belügyminiszter, Pintér Sándor még a szigorítást tartotta 

volna helyesnek. 2001-ben a parlamentben azt mondta: „a polgári kormány a programjában célul 

tűzte ki a lőfegyvertartás ellenőrzésének hatékonyabbá tételét, az engedélyezési szabályok 

szigorítását. Olyan törvényre van szükség, amelynek révén az állam hatékonyabban képes ellenőrizni 

a fegyverek gyártását, kereskedelmét és tartását. Reményeink szerint a jogszabály nagyobb 

biztonságot ad az állampolgároknak, és csökkenti a fegyverhasználattal összefüggő 

bűncselekményeket”. 

A minisztérium által vizsgált javaslat nem erről szól. Lapunk Nyikos Attilától megtudta: az önvédelmi 

lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy 

bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel elhárítható életveszélyben van az illető. A benyújtott 

tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

„otthonvédelmi” fegyvert tartani. Hogy milyet? A jó öreg dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete 

miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A 

javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. A nyilvános helyen, közterületen 

való viselésnek feltétele lenne egy konfliktuskezelési tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és 
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jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti vizsga. Ahol nem csak a lövészetet értékelnék, de azt 

is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés van, mit, ha lőfegyver, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés, vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy az új alkotmány rögzítené az önvédelemhez való jogot, talán nem 

indokolatlan néhány szakértő félelme. 

– A végletekig ellenzem a fegyvertartás liberalizációját – így Németh Zsolt kriminológus, a 

Rendőrtiszti Főiskola tanára. – Még a rendőr is nagyon ritkán használja a fegyverét, alig éri el az évi 

tízet az esetek száma Magyarországon, amikor rákényszerül, hogy így érvényesítse akaratát. A 

hétköznapi ember pedig – aki ettől remél önvédelmet – szinte biztosan nem lesz eredményes a 

fegyverhasználatban. Rossz üzenet. 

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

mondja, ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze kockázatot jelent, de akinek lesz otthon, annak 

növeli a biztonságérzetét, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer 

tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem 

önvédelmi, és engedélyét a cégük kapja, így egy fegyvert ketten-hárman is használnak. 

Csak emlékeztetőül: kéznél volt a légpuska Nyíregyházán, amivel egy 6 esztendős nyíregyházi kisfiú 

életveszélyesen hasba lőtte 12 éves lány féltestvérét. Felépül. De mi lett volna, ha a gyerkőc a 

légpuska helyett revolvert talál? 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Dunaharasztinapló Online 

Szerző: www.origo.hu 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://dunaharasztiapro.hu/print.php?news.395 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának átalakítása, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. 

A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

"otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem rejthető, egy 

rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint ezeket a 

fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a 

támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

http://dunaharasztiapro.hu/print.php?news.395
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tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, 

sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára ellenzi fegyvertartás liberalizációját. 

Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a 

hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Német Ferenc, 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több 

fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a 

biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer, ebből nyolcezer az éles 

lőfegyver. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer 

annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy 

lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Vagyonőrújság Online 

Szerző: index.hu 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.vagyonorujsag.hu/vagyonorujsag/living/426-fegyverbe-magyar-valtozik-a-

toerveny.html 

 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás 

új szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint 

a Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 

21 évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag 

lőfegyverrel elhárítható életveszélyben van az illető. 

A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

"otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem rejthető, egy 

rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint ezeket a 

fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a 

támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, 

sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára ellenzi fegyvertartás liberalizációját. 

Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a 

hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Német Ferenc, 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több 

fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a 

biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. 

http://www.vagyonorujsag.hu/vagyonorujsag/living/426-fegyverbe-magyar-valtozik-a-toerveny.html
http://www.vagyonorujsag.hu/vagyonorujsag/living/426-fegyverbe-magyar-valtozik-a-toerveny.html
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A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer, ebből nyolcezer az éles 

lőfegyver. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer 

annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy 

lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: MON.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? - Vasárnapi Hírek 

Link: http://www.mon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-

20110417-0755262439 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek 

mellett ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Belügyminisztériumhoz került javaslattal kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi 

Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot 

jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a 

biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

viselés joga nélkül is lehetne "otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne.  

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne.  

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

http://www.mon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-20110417-0755262439
http://www.mon.hu/fegyverbe-magyar---vasarnapi-hirek/haon-news-charlotteInform-20110417-0755262439
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e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Népszava Online 

Szerző: Vasárnapi Hírek 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=416277 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi 

Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi 

fegyvertartás liberalizációját. 

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

látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, 

annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a 

viselés joga nélkül is lehetne "otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a 

mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. 

A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne.  

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=416277
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jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Mixonline 

Szerző: FH 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://mixonline.hu/Cikk.aspx?id=50884 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek 

mellett ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Belügyminisztériumhoz került javaslattal kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi 

Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot 

jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a 

biztonságérzete.A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári 

lőfegyvertartás új szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila 

FCB-elnök szerint a Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 

éves korhatárát 21 évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: 

kizárólag lőfegyverrel elhárítható életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben 

fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne "otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla 

csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem 

versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos 

lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga - olvasható a Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is 

firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a 

jószágot, ha kitör a kocsmai tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A 

vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő 

maga a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán 

használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte 

biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek 

az emberek - nyilatkozta Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

http://mixonline.hu/Cikk.aspx?id=50884
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Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze 

jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-

e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 

ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy 

fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az 

illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel 

tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Securifocus 

Szerző: index.hu 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28291 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának átalakítása, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. 

A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

"otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem rejthető, egy 

rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint ezeket a 

fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a 

támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, 

sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára ellenzi fegyvertartás liberalizációját. 

Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a 

hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Német Ferenc, 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több 

fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a 

biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28291
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sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer, ebből nyolcezer az éles 

lőfegyver. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer 

annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy 

lőszerrel visszaélés miatt. 

 

Dátum: 2011. április 17. 

Médium: Index.hu 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://index.hu/belfold/2011/04/17/fegyverbe_magyar/ 

 

Megemelt korhatár, a viselés jogának átalakítása, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett 

ezek szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a 

Fegyverügyi Civil Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium "nagyon komolyan vesz". Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 

évre emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel 

elhárítható életveszélyben van az illető. 

A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga nélkül is lehetne 

"otthonvédelmi" fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem rejthető, egy 

rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint ezeket a 

fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne. 

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési 

tanfolyam elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti 

vizsga. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, de azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, ha a 

támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, 

sportlövő bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne. 

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára ellenzi fegyvertartás liberalizációját. 

Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a 

hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz eredményes a fegyverhasználatban. Német Ferenc, 

a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke azt mondta: ha több 

fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak a 

biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt 

fegyvertartási engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, 

sportlövészeti mintegy hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer, ebből nyolcezer az éles 

lőfegyver. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám hozzáértők úgy becsülik, tízszer 

annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak el lőfegyverrel vagy 

lőszerrel visszaélés miatt. 
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Dátum: 2011. április 17. 

Médium: RTL Klub Online 

Szerző: Független Hírügynökség 

Cím: Fegyverbe magyar? 

Link: http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/363329 

 

Akár fegyverviselési jog nélkül is tarthatna revolvert, vagy dupla csövű sörétes puskát az, aki otthonát 

szeretné megvédeni. Igaz, engedély kellene hozzá. A Vasárnapi Hírek szerint többek közt ezt javasolja a 

Fegyverügyi Civil Bizottság. 

Megemelt korhatár, a viselés jogának megszüntetése, konfliktuskezelési tanfolyam - egyebek mellett ezek 

szerepelnek a fegyvertartással kapcsolatos, már benyújtott tervezetben, amelyet a Fegyverügyi Civil 

Bizottság dolgozott ki a Fidesz-frakció felkérésére. A Belügyminisztériumhoz került javaslattal 

kapcsolatban Németh Zsolt, kriminológus a Vasárnapi Híreknek azt mondta, a végletekig ellenzi a 

fegyvertartás liberalizációját. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara elnöke viszont úgy látja, valóban kockázatot jelent, ha több fegyver kerül magánkézbe, 

ugyanakkor akinek lesz otthon, annak nagyobb lesz a biztonságérzete. 

A Fegyverügyi Civil Bizottság (FCB) a Fidesz-frakció felkérésére kidolgozta a polgári lőfegyvertartás új 

szabályainak tervezetét, amelyet a Vasárnapi Híreknek nyilatkozó Nyikos Attila FCB-elnök szerint a 

Belügyminisztérium „nagyon komolyan vesz”. Az önvédelmi lőfegyvertartás 18 éves korhatárát 21 évre 

emelnék, de eltörölnék a mai kötelezettséget, hogy bizonyítani kelljen: kizárólag lőfegyverrel elhárítható 

életveszélyben van az illető. A tervezet szerint a jövőben fegyvertartási engedéllyel, de a viselés joga 

nélkül is lehetne „otthonvédelmi” fegyvert tartani: dupla csövű sörétes puskát, vagy a mérete miatt nem 

rejthető, egy rendőr szolgálati fegyverével nem versenyképes forgótáras revolvert. A javaslat szerint 

ezeket a fegyvereket a lakásból kivinni tilos lenne.  

A nyilvános helyen, közterületen való fegyverviseléshez feltétel lenne egy konfliktuskezelési tanfolyam 

elvégzése, ennek végén a fegyver- és jogismereti, pszichológiai és szituációs lövészeti vizsga - olvasható a 

Vasárnapi Hírekben. A vizsgán nemcsak a lövészetet értékelnék, hanem azt is firtatnák, mit tesz a vizsgázó, 

ha a támadónál kés vagy lőfegyver van, hogyan reagál, ha lopják a jószágot, ha kitör a kocsmai 

tömegverekedés vagy ha látja, hogy a postásra támadnak. A vizsgabizottságnak pszichológus, sportlövő 

bíró vagy edző és rendőrfőtiszt tagja is lenne.  

Németh Zsolt, kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola tanára azt mondta a Vasárnapi Híreknek, hogy ő maga 

a végletekig ellenzi fegyvertartás liberalizációját. Szerinte még a rendőr is nagyon ritkán használja a 

fegyverét, alig éri el az évi tízet az esetek száma, a hétköznapi ember pedig szinte biztosan nem lesz 

eredményes a fegyverhasználatban. Rossz üzenet, hogy erőszakkal védekezzenek az emberek - nyilatkozta 

Németh Zsolt. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke 

azt mondta: ha több fegyver kerül magánkézbe, az persze jelent kockázatot, de akinek lesz otthon, annak 

a biztonságérzetét növeli, függetlenül attól, hogy járt-e nála betörő vagy sem. A kamara 130 ezer tagja 

közül 12-13 ezer végez fegyveres munkát. Köztük 8 ezer vagyonőr is, de az ő fegyverük nem önvédelmi, az 

engedélyt pedig cégük kapja rá, így egy fegyvert ketten-hárman is használnak. 

A rendőrség adatai szerint múlt év végén Magyarországon csaknem 129 ezer embernek volt fegyvertartási 

engedélye - és több mint 235 ezer fegyvere. Ezekből sportvadászati 152 ezer, sportlövészeti mintegy 

hétezer. Az önvédelmi fegyverek száma 57 ezer. Nincs hivatalos statisztika az illegális fegyverekről, ám 

hozzáértők úgy becsülik, tízszer annyi lehet az országban, mint engedéllyel tartott. Tavaly 835 ízben jártak 

el lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés miatt. 

  

http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/363329
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Dátum: 2011. április 19. 

Médium: Tolnai Népújság 

Szerző: Ihárosi Ibolya 

Cím: Veszélyben a szakmaiság 

 

Ha nem lesz kötelező a tagság, veszélybe kerül a szakmaiság - mondta Pataki Rezső, a 

vagyonvédelmi kamara megyei elnöke. 

SZEKSZÁRD Akár a léte is veszélybe kerülhet a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamarának 12 évnyi sikeres működés után. A megyei szervezet elnöke,Pataki Rezső elmondta jövő 

év január 1-jétől megszűnik a kötelező tagság. A köztestületnek a megyében 2500 magánszemély 

tagja országosan 130-135 ezer tag szakmai érdekképviseletét látják el. Az egyéni vállalkozók és a 

társas vállalkozások regisztrációs díjat fizetnek. A tagok havonta egy doboz cigaretta árát, ötszáz 

forintért vehetik igénybe a szolgáltatásokat. A z egyéni vállalkozók éves regisztrációs díja5 ezer forint. 

A bt-k évi 31ezer,a kft-k 43, a zárt körű részvénytársaságok pedig 124 ezer forintot fizetnek. 

Pataki Rezső hangsúlyozta, a vagyonvédelem mindenkit érint, ráadásul bizalmi munka. Aki a 

követelményeknek nem tud vagy nem akar megfelelni, azt végső esetben, az etikai eljárás végén, 

akár a szakma gyakorlásától is eltilthatja a kamara. Tolna megyében egy ilyen eset történt, amikor 

egy állatkínzó biztonsági őrt távolítottak el a pályáról. A testület tanfolyamokat, képzéseket 

szervez,részt vesz a vizsgáztatásban. A szolgáltatások közt szerepel ingyenes jogi tanácsadás, 

nyilvántartják az álláskeresőket, ingyenes a lövészeti képzés. Sok más kedvezményhez is hozzáférnek 

a kamara tagjai. Szakszervezeti jogosítványok nélkül is próbálnak küzdeni azért, hogy legalább a 

kötelező szakmunkás minimálbért megkapják a területen dolgozók A kormányrendelet előírása 

szerint idén 541 forint a minimális órabér. Sajnos,ezt sem kapják meg a vagyonőrök. Tolna megyében 

a legnevesebb multik, akik úgymond a szakma csúcsát képviselik, 320-380 forint közötti összeget 

fizetnek óránként. Most éppen azt tervezi a kamara, hogy az ott dolgozók érdekében levelet írnak a 

kormánymegbízottnak. A törvénymódosítás indokaként az uniós jogharmonizáció szerepelt. Ám 

ugyanezen indokkal lett ismét kötelező a tagsága az orvosi, a gyógyszerészé s az egészségügyi 

szakdolgozók kamarájában. A készülő új törvény pedig megint kötelezővé teszi a kereskedelmi és 

iparkamarai tagságot az egyéni és társas vállalkozások számára. A törvénymódosítás nagy része 

január elsején lép életbe, de aki a szakmai kamara tagja akar maradni, annak október 1. és december 

31. között kell ezt írásban jeleznie. A módosítás várható következményeiről szólva azt mondta Pataki 

Rezső, hogy kriminalizálódhat a szalma. Az elmúlt 12 évben nagyjából sikerült rendezni a sorokat, de 

az utóbbi időben különféle miIitáris portok jelentek meg a vagyonvédelem területén. Ezek felett is 

megszűnik a szakmai kontroll, ha nem lesz kötelező a tagság, illetve a regisztráció. A kamarai 

vezetőket nem egyéni érdekek vezérlik, amikor a szakma jövőjéért aggódnak, hiszen a megyében a 

teljes elnökség és az etikai bizottság is társadalmi munkában tevékenykedik. A köztestületnek a 

megyében egy teljes és egy részmunkaidős alkalmazottja van. 

A törvénymódosításnak vannak pozitívumai is 

MAXIMÁLISAN egyetért a kamara azzal, hogy a törvénymódosítás korlátozza az alvállalkozói lánc 

kialakítását. Januártól a 

személy- és vagyonvédeIemre szerződő vállalkozás a feladat ellátásához csak 
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a megbízás adó előzetes hozzájárulásával szerződtethet, de csak egy alvállalkozót. Nem gyakorolhat 

vagyonvédelmi tevékenységet az egyéni és társas vállalkozás, amelynek tagja, tulajdonosa, vezető 

tisztségviselője büntetett előéletű. Továbbá az sem, amellyel szemben a rendőrség két éven belül 

felügyeleti bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg. Az állampolgári jogok biztosának jelzése 

alapján vették be a törvénybe, hogy a formaruhán nemcsak vállalkozás, hanem a vagyonőr nevét is 

fel kell tüntetni. 
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Dátum: 2011. április 21. 

Médium: Figyelőnet Online 

Szerző: Tamásné Szabó Zsuzsanna 

Cím: Íme vezetőink fizetése 

Link: http://www.fn.hu/belfold/20110420/ime_vezetoink_fizetese/ 

 

Mivel az orvosi kamara elnöke csak feljelentés után volt hajlandó nyilvánosságra hozni, mennyi a 

fizetése, az fn.hu utána nézett, vajon a többi kamarára is jellemző-e, hogy titkolják vezetőik 

díjazását, illetve hogy szintén milliós havi bruttót tesznek-e zsebre. 

Mint az fn.hu is beszámolt róla, a Magyar Orvosi Kamarát (MOK) januárban közérdekű adatok 

eltitkolása miatt feljelentő Keszthelyi Gyula tardi háziorvos végül elérte, hogy nyilvánosságra kerüljön 

Éger István elnök havi 1,3 millió forintos fizetése. A MOK-nál Gyenes Géza ügyviteli vezető, a Jobbik 

országgyűlési képviselője is jól keres, 717 ezer forint tiszteletdíjat kap, de mennyit keres a többi 

kamarai vezető? Az ő tiszteletdíjuk nyilvános? S vajon egyenesen arányos az illetmény a 

taglétszámmal, összefügg a bérezés a kötelező tagsággal?   

löljáróban annyit, hogy az égeri csúcsdíjtól a nulla forintig terjed a havi bruttó. A második helyezett 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKK) elnöke több mint feleannyit (749 ezer forintot) kap, mint az 

orvosi kamara feje.  

Van ahol a díjakhoz vagy a társadalmi munkában végzett tisztséghez jár részleges vagy átalánydíjas 

költségtérítés, de nem mindenhol.  

Tiszteletdíjat csak az önkéntes kamaráknál nem vettek fel a vezetők, s jelképesnek mondható még a 

kötelező tagságúak közül a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnökének tiszteletdíja. A 

kötelező tagságú kamarák elnökei közül viszont a többség 600 ezer forint felett keres.  

A vezetők fele mellékállásban látja el tisztét, a többiek pedig főállásúak vagy társadalmi munkában 

dolgoznak.  

A többség nem tette ki honlapjára az adatokat, de megkeresésünkre egy kivétellel mindenki 

válaszolt.  

Legek 

A legtöbbet kereső MOK-elnöktől nem kapott választ az fn.hu a kérdéseire, így arra sem, hogy vajon 

költségtérítést is kap-e. A többi válaszadó közül csak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SZVMSZK) írt válaszában a költségtérítésnél összeget, itt az elnök 500 ezer forintot 

kap. A kamarák egy részénél a vezetőknek egyáltalán nem jár ilyen hozzájárulás.  

A területi kamarákat tömörítő kamarák közül hárman csak részben adták meg, hogy a területi 

tagjaiknál összesen hányan vannak, mennyi a tagdíj, illetve a tagdíjbevétel. Nélkülük 119 ezres 

taglétszámával az SZVMSZK tűnik a legnagyobbnak, legkevesebb tagot (2700-at) pedig a Magyar 

Állatorvosi Kamara (MÁOK) számlál. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a legolcsóbb az SZVMSZK-nál a tagság (6100 forint), a legdrágább 

pedig a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál (MKK), 45 000 forint az alapdíj + a bruttó éves árbevétel 

0,7 százaléka. A legtöbb bevételt a kötelező tagságú SZVMSZK és az MKK könyvelhette el, 630 millió 

forintot, a legkevesebbet (14-15 milliót) pedig a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK).  

Akik főállásban elnökölnek 

http://www.fn.hu/belfold/20110420/ime_vezetoink_fizetese/
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A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) elnöke, Gönczi Gábor nem tiszteltdíjat kap, hanem a szervezet 

főállású alkalmazottja. Havi munkabére jelenleg 647 ezer forint, egyéb általános kiegészítő 

költségtérítést nem kap, csak a számlával, illetve kiküldetési rendelvénnyel igazolt eseti költségeit 

téríti meg a kamara. A főtitkárt is hasonlóan foglalkoztatják, az ő munkabére 382 ezer forint. Az 

adatok hamarosan elérhetőek lesznek a honlapjukon. 

Szintén főállásban látja el tisztét a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) elnöke, Német Ferenc, keresete 600 ezer forint. Költségtérítést átalányban kap (gépkocsi, 

telefon, számítógép, stb.) 500 ezer forintot. A gazdasági alelnök Prépost Tibor nyugdíjas (2 napot 

dolgozik bent, 2 napot otthon) evás egyéni vállalkozó, 500 ezer forintot számláz, amiben benne van a 

költségtérítés is. Székesfehérvárról jár be, plusz a rendezvényekre is megy (a szállását ilyenkor a havi 

díjból fizeti). A kamara nevében kb. évi 20 000 km-t autózik. Az adatok nem érhetőek el a szervezet 

honlapján, de az elnök azt mondta, ha az fn.hu kéri, azonnal kirakják. Nem kértük. 

Akik mellékállásban vállalták 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKK) vezetői nem főállásban látják el tisztüket, és átalány-

költségtérítésben nem részesülnek. Havi bruttó tiszteletdíjaik: Lukács János elnöknek 749 ezer forint, 

Ladó Judit szakmai alelnöknek és Eperjesi Ferenc nemzetközi alelnöknek 160 500 forint, Ujvári Géza 

oktatási alelnöknek 117 ezer forint. A honlapjukon hamarosan elérhetőek lesznek az adatok. 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamarában (MOKK) nem munkaviszonyban látják el tisztüket, így 

náluk a főállás kérdése nem értelmezhető – fogalmaztak válaszukban. Vezető tisztségviselőik: Tóth 

Ádám elnök, tiszteletdíja 700 ezer forint, Anka Tibor és Kapási Olga elnökhelyettesek, akik 550 ezer 

forintot kapnak. Ez az összeg mindnyájuknál tartalmazza a tiszteletdíjat és a költségtérítést is. Az 

adatok elérhetőek honlapjukon. 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaránál (MESZK) Balogh Zoltán országos elnök 

mellékállásban 6 éve változatlanul 300 ezer forintos tiszteletdíjat kap, Kubányi Jolán általános alelnök 

pedig főállásban 500 ezer forintot keres. Költségtérítést csak a vidéki utazásokra kapnak. A 

tiszteletdíjak a honlapon a pénzügyi beszámolóban „elnökség” megjelöléssel összevontan 

szerepelnek.  

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke, Horváth Tamás havi tiszteletdíja 220 500 forint, a 

további tisztségviselők (titkárok, országos bizottságok elnökei, alelnökei) tiszteletdíjat nem vesznek 

fel. Ennél a kamaránál utazási költségtérítés lehetséges még, szabályzatban maximálva, a 

ténylegesen megtett távolság függvényében. A tiszteletdíjakat bárki megnézheti honlapjukon. 

A Magyar Építész Kamaránál Noll Tamás elnök 105 ezer forint tiszteletdíjat és 201 ezer forint 

munkadíjat kap, a három alelnök, Ertsey Attila, Makovényi Ferenc és Hajnóczi Péter tiszteletdíja 

pedig 35 ezer forint, amihez 70 ezer forint munkadíj társul. Az adatok elérhetőek a szervezet 

honlapján. 

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnöke, „civilben" a BME Gépjárművek Tanszék 

vezetője Melegh Gábor 26 250 forintot kap (zárójelben külön hangsúlyozta, hogy nem 262 ezer 

forintot!). Agárdi Tamás elnökhelyettes pedig 13 125 forintért látja el tisztségét. A honlapjukra nem 

tették fel még ezeket az adatokat.  

Elnökök társadalmi munkában 

A Magyar Agrárkamaránál (MA) az elnök (társadalmi tisztségben) Forgács Barna 2010 őszén 

lemondott, a jelenlegi első számú tisztségviselő (az elnöki feladatok ellátásával megbízott alelnök) 

szintén társadalmi tisztségben Kun Mihály. A főtitkár Ebele Ferenc viszont főállású munkaviszonyban 
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dolgozott a tavalyi év végéig 735 ezer forintért, januártól pedig nyugdíjasként 110 ezer forintot kap. 

Étkezési költségtérítésre és szolgálati gépjármű használatára jogosult, egyéb költségtérítése nincs. Az 

adatok honlapjukon nem érhetőek el. 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK) nincs tiszteletdíj, sem általános költségtérítés. 

Parragh László elnök hivatali gépkocsi és mobiltelefon használatára jogosult. Miklóssy Ferenc 

általános alelnök erre sem. Mivel nincs tiszteletdíj, a honlapon sincs adat erről – írták. Két megyei 

kamarát  

kérdeztünk még meg. Bács-Kiskun megyében Gaál József elnök tiszteletdíja a 2000-es közgyűlési 

határozat óta változatlan, 75 ezer forint, költségtérítése nincs, flottás telefonhasználat megilleti. Az 

adatok a honlapon nem érhetőek el, de a gazdasági irodánál igen. Az alelnök Halász István hasonló 

rendszerben 50 ezer forintot kap. Győr-Moson-Sopron megyében a kamara elnöke és általános 

alelnöke nem kap tiszteletdíjat (ezt ezért nem is közlik a honlapjukon), a ténylegesen - a kamara 

érdekében - felmerült költségeiket viszont megtérítik, ha azokat igazolják (pl. szállodai számla, 

repülőjegy, stb.). 

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) elnöke, Barsiné Pataky Etelka tiszteletdíjat nem vesz fel, 

költségtérítést nem kap. A többi tisztségviselő tiszteletdíjban részesül, ennek mértéke átlagosan 30 

ezer forint, amelyet honlapjukon is közölnek. 

 

Dátum: 2011. április 21. 

Médium: Medicalonline.hu 

Szerző: Figyelő 

Cím: Íme a kamarai vezetők fizetése 

 

Mivel az orvosi kamara elnöke csak feljelentés után volt hajlandó nyilvánosságra hozni, mennyi a 

fizetése, az fn.hu utána nézett, vajon a többi kamarára is jellemző-e, hogy titkolják vezetőik díjazását, 

illetve hogy szintén milliós havi bruttót tesznek-e zsebre. Kapcsolódó cikkek 

    * Pénzüknél maradnak a kamarák 

    * Mennyit keres az orvosi kamara elnöke? 

    * A Gyógyszerészi Kamara fővárosi szervezetének hitelt kellene felvennie 

A Magyar Orvosi Kamarát (MOK) januárban közérdekű adatok eltitkolása miatt feljelentő Keszthelyi 

Gyula tardi háziorvos végül elérte, hogy nyilvánosságra kerüljön Éger István elnök havi 1,3 millió 

forintos fizetése . A MOK-nál Gyenes Géza ügyviteli vezető, a Jobbik országgyűlési képviselője is jól 

keres, 717 ezer forint tiszteletdíjat kap, de mennyit keres a többi kamarai vezető? Az ő tiszteletdíjuk 

nyilvános? S vajon egyenesen arányos az illetmény a taglétszámmal, összefügg a bérezés a kötelező 

tagsággal? 

Elöljáróban annyit, hogy az égeri csúcsdíjtól a nulla forintig terjed a havi bruttó. A második helyezett 

Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKK) elnöke több mint feleannyit (749 ezer forintot) kap, mint az 

orvosi kamara feje. 

Van ahol a díjakhoz vagy a társadalmi munkában végzett tisztséghez jár részleges vagy átalánydíjas 

költségtérítés, de nem mindenhol. 

Tiszteletdíjat csak az önkéntes kamaráknál nem vettek fel a vezetők , s jelképesnek mondható még a 

kötelező tagságúak közül a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK) elnökének tiszteletdíja. A 

kötelező tagságú kamarák elnökei közül viszont a többség 600 ezer forint felett keres. 
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A vezetők fele mellékállásban látja el tisztét, a többiek pedig főállásúak vagy társadalmi munkában 

dolgoznak. 

A többség nem tette ki honlapjára az adatokat, de megkeresésünkre egy kivétellel mindenki 

válaszolt. 

Legek 

A legtöbbet kereső MOK-elnöktől nem kapott választ az fn.hu a kérdéseire, így arra sem, hogy vajon 

költségtérítést is kap-e. A többi válaszadó közül csak a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SZVMSZK) írt válaszában a költségtérítésnél összeget, itt az elnök 500 ezer forintot 

kap. A kamarák egy részénél a vezetőknek egyáltalán nem jár ilyen hozzájárulás. 

A területi kamarákat tömörítő kamarák közül hárman csak részben adták meg , hogy a területi 

tagjaiknál összesen hányan vannak, mennyi a tagdíj, illetve a tagdíjbevétel. Nélkülük 119 ezres 

taglétszámával az SZVMSZK tűnik a legnagyobbnak, legkevesebb tagot (2700-at) pedig a Magyar 

Állatorvosi Kamara (MÁOK) számlál. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a legolcsóbb az SZVMSZK-nál a tagság (6100 forint), a legdrágább 

pedig a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál (MKK), 45 000 forint az alapdíj + a bruttó éves árbevétel 

0,7 százaléka. A legtöbb bevételt a kötelező tagságú SZVMSZK és az MKK könyvelhette el, 630 millió 

forintot, a legkevesebbet (14-15 milliót) pedig a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (MISZK). 

Akik főállásban elnökölnek 

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) elnöke, Gönczi Gábor nem tiszteltdíjat kap, hanem a szervezet 

főállású alkalmazottja. Havi munkabére jelenleg 647 ezer forint, egyéb általános kiegészítő 

költségtérítést nem kap, csak a számlával, illetve kiküldetési rendelvénnyel igazolt eseti költségeit 

téríti meg a kamara. A főtitkárt is hasonlóan foglalkoztatják, az ő munkabére 382 ezer forint . Az 

adatok hamarosan elérhetőek lesznek a honlapjukon. 

Szintén főállásban látja el tisztét a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) elnöke, Német Ferenc, keresete 600 ezer forint. Költségtérítést átalányban kap (gépkocsi, 

telefon, számítógép, stb.) 500 ezer forintot. A gazdasági alelnök Prépost Tibor nyugdíjas (2 napot 

dolgozik bent, 2 napot otthon) evás egyéni vállalkozó, 500 ezer forintot számláz, amiben benne van a 

költségtérítés is. Székesfehérvárról jár be, plusz a rendezvényekre is megy (a szállását ilyenkor a havi 

díjból fizeti). A kamara nevében kb. évi 20 ezer kilométert autózik. Az adatok nem érhetőek el a 

szervezet honlapján, de az elnök azt mondta, ha az fn.hu kéri, azonnal kirakják. Nem kértük. 

Akik mellékállásban vállalták 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara (MKK) vezetői nem főállásban látják el tisztüket, és átalány-

költségtérítésben nem részesülnek. Havi bruttó tiszteletdíjaik: Lukács János elnöknek 749 ezer forint, 

Ladó Judit szakmai alelnöknek és Eperjesi Ferenc nemzetközi alelnöknek 160.500 forint, Ujvári Géza 

oktatási alelnöknek 117 ezer forint. A honlapjukon hamarosan elérhetőek lesznek az adatok. 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamarában (MOKK) nem munkaviszonyban látják el tisztüket, így 

náluk a főállás kérdése nem értelmezhető – fogalmaztak válaszukban. Vezető tisztségviselőik: Tóth 

Ádám elnök, tiszteletdíja 700 ezer forint, Anka Tibor és Kapási Olga elnökhelyettesek, akik 550 ezer 

forintot kapnak. Ez az összeg mindnyájuknál tartalmazza a tiszteletdíjat és a költségtérítést is. Az 

adatok elérhetőek honlapjukon. 

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamaránál (MESZK) Balogh Zoltán országos elnök 

mellékállásban 6 éve változatlanul 300 ezer forintos tiszteletdíjat kap, Kubányi Jolán általános alelnök 

pedig főállásban 500 ezer forintot keres. Költségtérítést csak a vidéki utazásokra kapnak. A 
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tiszteletdíjak a honlapon a pénzügyi beszámolóban „elnökség” megjelöléssel összevontan 

szerepelnek. 

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke, Horváth Tamás havi tiszteletdíja 220 500 forint, a 

további tisztségviselők (titkárok, országos bizottságok elnökei, alelnökei) tiszteletdíjat nem vesznek 

fel. Ennél a kamaránál utazási költségtérítés lehetséges még, szabályzatban maximálva, a 

ténylegesen megtett távolság függvényében. A tiszteletdíjakat bárki megnézheti honlapjukon. 
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Dátum: 2011. április 22. 

Médium: Securifocus 

Szerző: hirado.hu 

Cím: Pisztolyok és puskák a magyar otthonokban - fegyverkeznének-e az emberek? 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28335 

 

Forgótárcsás pisztolyok és távcsöves puskák jelenhetnek meg a magyar otthonokban. Még nem 

tudni, felfegyverkeznek–e az emberek, ha könnyítenek a fegyvertartás szabályain. 

 

Még nem tudni, felfegyverkeznek–e az emberek, ha könnyítenek a fegyvertartás szabályain - az 

otthonuk, a magántulajdon védelmében. Most még csak annyi biztos, a szakértői bizottság elkészített 

egy javaslatot, amelyet a kormány vagy elfogad vagy nem. Forgótárcsás pisztolyok és távcsöves 

puskák a magyar otthonokban, veszélyek és előnyök, kockázatok – erről szólt az MR1-Kossuth Rádió 

Ütköző című szerdai műsora. 

 

Német Zsolt kriminológus szerint nem kellene változtatni a jelenlegi fegyvertartási szabályokon, ám 

az emberek félelme miatt hamarosan valószínűleg mégis módosít a hatályos törvényen a jogalkotás. 

Lazítana a fegyvertartási szabályokon Németh Ferenc, a Személy és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara 

elnöke, aki szerint ma Európa legszigorúbb törvénye él Magyarországon, míg a fegyvertartás 

kultúrája elmarad más országokétól. A kezdeti időszakban ezért előfordulhatnak visszaélések, 

balesetek, míg a társadalom megtanul élni kiterjesztett jogaival. Keveseknek van joga fegyvert viselni, 

szűk kör kaphat csak engedélyt, míg sokan, akikhez többször is betörtek, nem jutnak önvédelmi 

fegyverhez – mondta az elnök. 

 

Vilkei Pál klinikai szakpszichológus köztes megoldást javasol. Kiterjesztett fegyverviselési jogot 

vezetne be, mert úgy véli, a magyar társadalom nem érett arra, hogy minden állampolgára szabadon 

vásárolhasson fegyvert. A fegyvertartás véleménye szerint hamis biztonságtudatot ad, és eltereli a 

tulajdonost a felelős, a biztonság eléréséhez szükséges egyéb megoldást kereső viselkedéstől. 

Német Zsolt kriminológus úgy vélte, a fegyver tulajdonlása egyáltalán nem egyenlő azzal, hogy valaki 

biztonságban van, és adott esetben meg is tudja védeni magát. Sőt, a kistelepüléseken élő idős 

emberek, akiket leginkább fenyeget a betörők agresszivitása, nem tudni, hogyan vonhatók be a 

fegyvertartáshoz szükséges vizsgálatokba, kiképzésbe, és egyáltalán, hogyan használhatják majd a 

fegyvert. 
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Dátum: 2011. április 22. 

Médium: Híradó.hu 

Szerző: hirado.hu 

Cím: Pisztolyok és puskák a magyar otthonokban - fegyverkeznének-e az emberek? 

Link: 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/04/20/14/Pisztolyok_es_puskak_a_magyar_otthonokban__fegyv

erkeznenek_e.aspx 

 

Forgótárcsás pisztolyok és távcsöves puskák jelenhetnek meg a magyar otthonokban. Még nem 

tudni, felfegyverkeznek–e az emberek, ha könnyítenek a fegyvertartás szabályain. 

Még nem tudni, felfegyverkeznek–e az emberek, ha könnyítenek a fegyvertartás szabályain - az 

otthonuk, a magántulajdon védelmében. Most még csak annyi biztos, a szakértői bizottság elkészített 

egy javaslatot, amelyet a kormány vagy elfogad vagy nem. Forgótárcsás pisztolyok és távcsöves 

puskák a magyar otthonokban, veszélyek és előnyök, kockázatok – erről szólt az MR1-Kossuth Rádió 

Ütköző című szerdai műsora. 

Német Zsolt kriminológus szerint nem kellene változtatni a jelenlegi fegyvertartási szabályokon, ám 

az emberek félelme miatt hamarosan valószínűleg mégis módosít a hatályos törvényen a jogalkotás. 

Lazítana a fegyvertartási szabályokon Németh Ferenc, a Személy és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara 

elnöke, aki szerint ma Európa legszigorúbb törvénye él Magyarországon, míg a fegyvertartás 

kultúrája elmarad más országokétól. A kezdeti időszakban ezért előfordulhatnak visszaélések, 

balesetek, míg a társadalom megtanul élni kiterjesztett jogaival. Keveseknek van joga fegyvert viselni, 

szűk kör kaphat csak engedélyt, míg sokan, akikhez többször is betörtek, nem jutnak önvédelmi 

fegyverhez – mondta az elnök. 

Vilkei Pál klinikai szakpszichológus köztes megoldást javasol. Kiterjesztett fegyverviselési jogot 

vezetne be, mert úgy véli, a magyar társadalom nem érett arra, hogy minden állampolgára szabadon 

vásárolhasson fegyvert. A fegyvertartás véleménye szerint hamis biztonságtudatot ad, és eltereli a 

tulajdonost a felelős, a biztonság eléréséhez szükséges egyéb megoldást kereső viselkedéstől. 

Német Zsolt kriminológus úgy vélte, a fegyver tulajdonlása egyáltalán nem egyenlő azzal, hogy valaki 

biztonságban van, és adott esetben meg is tudja védeni magát. Sőt, a kistelepüléseken élő idős 

emberek, akiket leginkább fenyeget a betörők agresszivitása, nem tudni, hogyan vonhatók be a 

fegyvertartáshoz szükséges vizsgálatokba, kiképzésbe, és egyáltalán, hogyan használhatják majd a 

fegyvert. 
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Dátum: 2011. április 23. 

Médium: Magyar Nemzet 

Szerző: munkatársunktól 

Cím: Éger István keres a legjobban 

 

A kamarai vezetők fele mellékállásban látja el tisztségét 

Toronymagasan vezet a Magyar Orvosi Kamara elnöke, Éger István azon a listán, amelyet a kamarai 

vezetők tiszteletdíja alapján állított össze a Figyelőnet. Éger 1,3 milliós fizetéséről már írtunk 

lapunkban, ugyanis januárban Keszthelyi Gyula tardi háziorvos közérdekű adatok eltitkolása miatt 

feljelentette őt, és emiatt az elnök kényszerűségből nyilvánosságra hozta az összeget. Azonban azt 

már nem árulta el, hogy mekkora költségtérítés jár neki.  

Égerén kívül a többi kamarai vezető fizetése azonban eddig nem volt ismeretes. Az internetes lap 

összeállítása szerint az orvosi kamara ügyviteli vezetője, Gyenes Géza jobbikos országgyűlési 

képviselő is jól keres a maga 717 ezer forintos kamarai tiszteletdíjával, azonban ezzel csak a 

képzeletbeli dobogó harmadik fokára állhat föl. A második helyezett ugyanis a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamara vezetője 749 ezer forintos havi juttatással. A kötelező tagságú kamarák elnökei közül a 

többség 600 ezer forint fölött keres: a Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezetője 700 ezer, a 

Magyar Állatorvosi Kamaráé 647 ezer, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamaráé pedig 600 ezer forintot. Ez utóbbi kamara vezetője félmilliós költségtérítést is kap havonta.  

Tiszteletdíjat csak az önkéntes kamaráknál nem vettek fel a vezetők. Így például Barsiné Pataky 

Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke sem keres egyetlen forintot sem, és a többi tisztségviselő is 

mindössze 30 ezer forintot kap havonta. De a kötelező tagságú kamaráknál is vannak olyanok, ahol 

jelképes a díjazás: a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara vezetőjének tiszteletdíja 26 ezer forint.  

Az összeállításból kiderül: a kamarai vezetők fele mellékállásban látja el tisztségét, a többiek pedig 

főállásúak, vagy társadalmi munkában dolgoznak. 
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Dátum: 2011. április 26. 

Médium: Magyar Nemzet 

Szerző: Hanty Kinga 

Cím: Puskák helyett pánikgombot 

 

Miközben generációk nőnek fel abban a hitben, hogy 

embertársukat lelőni nem bűn, hanem dicsőség, a törvényhozók 

azon tanakodnak, nem kellene-e liberalizálni Európa egyik 

legszigorúbb fegyvertartási törvényét. Mivel a szubjektív 

biztonságérzet Magyarországon igen alacsony, és naponta 

vernek agyon idős embereket néhány ezer forint miatt, a 

parlament felkérte a fegyverügyi civil szakértői bizottságot, hogy 

vizsgálja meg, mit lehetne tenni e tárgykörben az állampolgárok 

közérzetének javítására. A civil bizottság javaslatairól néhány 

dolog tudható, így például hogy 18-ról 21-re emelnék a 

fegyvertartási engedély kiadásának korhatárát, továbbá hogy 

csak olyan nagyméretű fegyverek tartását engedélyeznék, 

amivel nem lehet sétálgatni egy piacon, csak otthon illik 

használni, ha jön az életünket fenyegető betörő. Szakértők ülnek 

a közszolgálati rádióban az Ütköző stúdiójában is, és arról 

beszélgetnek, mi is lenne jó fegyvertartásügyben. Ketten ellenzik 

a liberalizációt, a harmadik, a vagyonvédelmi kamara elnöke 

megengedőbb, szerinte ki lehetne terjeszteni a kört. Jelenleg 

Magyarországon 58 ezer fegyvertartási engedély van kiadva, 

ebből csak nyolcezer az éles lőfegyver. Bálint István szerkesztő 

felkészülten moderálja a beszélgetést, csak a szakpszichológus 

szó kimondásával birkózik többször is kevés sikerrel. Németh 

Zsolt kriminológus és Bilkei Pál szociálpszichológus 

öszszeszokottan mondják a liberalizáció elleni érveiket, 

amelyeket hallgatva belecsöppenünk a tragikomikus magyar 

valóságba. Gondoljuk végig az alábbiakat: a legjobban ma az 

idősek félnek, ők a legveszélyeztetettebbek. Egy nyugdíjas vidéki 

házaspárt azonban aligha lehet tanfolyamra és fegyvertartási alkalmassági vizsgálatra küldeni, már csak azért 

sem, mert nem futja a nyugdíjukból. Nehéz elképzelni, amint Juliska néni előkapja a puskát a párnája alól, és 

megfélemlíti a behatolókat. Sőt, ha maradnának a jelenlegi szigorú előírások, előbb azt kellene mondania: rabló 

úr, várjon egy kicsit, előkeresem a fegyverszekrényem kulcsát. Továbbá szó esik arról, hogy a magyar még 

éretlen társadalom – Svájcban az önkéntes katonák otthon tartják a fegyverüket, és nincs belőle baj –, mi van, 

ha valakit sérelem ér a kocsmában, és ezt nem ököllel torolja majd meg. És még több lenne az öngyilkos és a 

családirtó is, mert ha egy fegyver a falon lóg, az előbbutóbb el is sül. A legegyszerűbb lenne, ha fegyver helyett 

pánikgombot kapnának a nyugdíjasok, amitől a szomszéd jönne segíteni – ha merne – a legolcsóbb pedig, ha 

kiírnák az ablakra, hogy fegyverrel védett épület, amitől a betörők erősen megijednének. Hatékony a harapós 

kutya és a riasztóval védve felirat is. A módszert ismerjük. Kátyús útnál kiírni: Vigyázat, úthiba! (Ütköző, MR1-

Kossuth rádió.) 
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Dátum: 2011. április 28. 

Médium: Securifocus 

Szerző: SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete 

Cím: Díjmentes kamarai lőgyakorlat 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2184 

 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezete a 

Veszprém megyei kamarai tagsággal rendelkező fegyveres biztonsági őrök részére vagyonvédelmi 

célú maroklőfegyverrel végrehajtott lőgyakorlatot szervez. 

Időpont: 2011. június 4-én 08.00-12.00 óra között 

Helyszín: Polgárdi lőtér 

A lőgyakorlat fajtája: Vagyonvédelmi célú maroklőfegyverrel végrehajtott lövészet. 

A lőgyakorlaton való részvétel feltételei: 

 Amennyiben a biztonsági őr társas vállalkozás alkalmazottja, abban az esetben a cégvezetőnek kell 

igazolni a fegyveres munkakörben való alkalmazását. 

 Fegyver jártassági vizsgával rendelkező biztonsági őr abban az esetben vehet részt a lőgyakorlaton, 

ha a lőtéren bemutatja a jártasságot igazoló hatósági okmányát. 

A lőgyakorlaton résztvevők részére a lőszert, a fegyvert illetve a negyedéves lőgyakorlaton való 

részvételi igazolást a kamara térítésmentesen biztosítja, kiadja. 

Amennyiben a biztonsági őr az általa a lőtérre szállított maroklőfegyverrel, lőszerrel kívánja 

végrehajtani a lőgyakorlatot, abban az esetben fegyvertokot is hozzon magával. 

A lőgyakorlaton való részvétel az érvényes kamarai tagsággal rendelkező biztonsági őröknek 

ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!  

Regisztrációs lap letölthető ITT! 

Aki részt kíván venni a lőgyakorlaton, kitöltve, aláírva küldje vissza a regisztrációs lapot 2011. május 

30-ig a veszprem@szvmszk.hu e-mail címre, vagy a Kamara (88)442-990 fax számára. 

További infó: Rácz László titkár a (88)442-990. 

 

 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2184

