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2011. május 4. 
 

Dátum: 2011. május 4. 

Médium:  

Police.hu 
Szerző: A B-A-Z. MRFK Bűnmegelőzési Osztály tájékoztatása alapján: MRFK. Kommunikációs Iroda 

Cím:  

Ki őrzi az őrzőket? – ELBIR bűnmegelőzési hírlevelek! (B-A-Z. MRFK) 
Link: http://www.police.hu/friss/bor_110504_01.html 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya elkészítette és 

megküldte az érintetteknek az aktuális bűnmegelőzési témájú hírleveleit. 

Az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) 2011. áprilisi száma a 

korábbiakhoz hasonlóan részletes, szakmai tájékoztatást ad különböző célcsoportok számára. 

Két keréken is biztonságban! 

Az elmúlt évben végrehajtott ellenőrzések tapasztalatai azt mutatják, hogy a kerékpárral közlekedők 

közül sokan nincsenek tisztában a rájuk vonatkozó alapvető közlekedési szabályokkal, és sajnos egyre 

gyakoribbak az olyan esetek is, amikor szándékosan hagyják figyelmen kívül a közúti jelzéseket (pl. 

tilos jelzésen haladnak át). A kerékpárpárosok közlekedés-biztonságának javítását célozta meg a 

Lakossági-Oktatási hírlevél áprilisi száma. 

Ki őrzi az őrzőket? 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Szervezete 2010. évben szakmai kiadványt készített „és KI ŐRZI AZ ŐRZŐKET?” címmel. A szakmai 

kiadvány a kamara életéről, a kamarai tagok és nyilvántartott vállalkozások mindennapjairól, 

jogaikról és kötelességeikről, tevékenységükről, valamint a megbízóknak nyújtott szolgáltatások 

sokszínűségéről nyújt konkrét és naprakész tájékoztatást. Ismertetőt ad a szűkebb és tágabb 

környezetünk magánbiztonságának jelenlegi helyzetéről. A témát illetően részletes tájékoztatást ad 

az érintetteknek a Polgármesteri hírlevél aktuális száma. 

Hat éve ELBIR 

A Rendészeti hírlevél aktualizált, átdolgozott Bűnmegelőzési ismereteket nyújt az olvasóknak. A 

kiadvány részletesen taglalja a legális és illegális drogok fajtáit, felhasználási módjukat, a szervezetre 

gyakorolt hatásait. Továbbá bemutatkozik a Miskolci Drogambulancia, valamint bővebb tájékoztatás 

olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által 

kidolgozott, immár 6. éve futó ELBIR programról. 

Információs háttér: 

A Borsod–Abaúj–Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére 2005. júliusában hozták 

létre az Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszert (ELBIR). Az ELBIR lényege, hogy 

a rendőrség elektronikus levelezés (e-mail) útján juttatja el az önkormányzatok és azok 

szakintézményei, valamint a polgárok rendszerben regisztrált tagjai részére a mindig aktuális 

bűnmegelőzési információkat. A hírlevelek korábbi számai, valamint egyéb hasznos információk is 

megtekinthetők a honlapjának címén. 

A B-A-Z. MRFK Bűnmegelőzési Osztály tájékoztatása alapján: MRFK. Kommunikációs Iroda 

  

http://www.police.hu/friss/bor_110504_01.html
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Dátum: 2011. május 7. 

Médium: Szegedma 

Szerző: -- 

Cím:  

Új vezető a Csongrád megyei vagyonvédelmi kamara élén 
Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/uj-vezeto-a-csongrad-megyei-vagyonvedelmi-kamara-

elen.html 

 

Ódor Zsolt helyére Mihalicska Istvánt választotta elnöknek a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. 

Pénteken a szegedi Megyeházán tartotta közgyűlését a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. Az ülésen tisztújításra is sor került. 

Egyéves mandátumának lejárta előtt lemondott elnöki posztjáról Ódor Zsolt, helyette a közgyűlés 

Mihalicska István eddigi elnökségi tagot választotta meg a szervezet élére. Az új elnökkel jövő héten 

olvashatnak majd interjút a SZEGEDma.hu-n. 

 

Dátum: 2011. május 7. 

Médium: Promenád 

Szerző: Szegedma.hu, Martonosi János 

Cím:  

Új vezető a Csongrád Megyei Vagyonvédelmi Kamara élén 
Link: http://promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=95075 

 

Ódor Zsolt helyére Mihalicska Istvánt választotta elnöknek a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete.  

Pénteken a szegedi Megyeházán tartotta közgyűlését a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. Az ülésen tisztújításra is sor került. Egyéves 

mandátumának lejárta előtt lemondott elnöki posztjáról Ódor Zsolt, helyette a közgyűlés Mihalicska 

István eddigi elnökségi tagot választotta meg a szervezet élére. 

 

Dátum: 2011. május 7. 

Médium: Hírek.animare.hu 

Szerző: Szeged Ma 

Cím:  

Új vezető a Csongrád megyei vagyonvédelmi kamara élén 
Link: 

http://hirek.animare.hu/uj_vezeto_a_csongrad_megyei_vagyonvedelmi_kamara_elen+366712.html 

 

Ódor Zsolt helyére Mihalicska Istvánt választotta elnöknek a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. 

 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/uj-vezeto-a-csongrad-megyei-vagyonvedelmi-kamara-elen.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/uj-vezeto-a-csongrad-megyei-vagyonvedelmi-kamara-elen.html
http://promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=95075
http://hirek.animare.hu/uj_vezeto_a_csongrad_megyei_vagyonvedelmi_kamara_elen+366712.html
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Dátum: 2011. május 7. 

Médium: Securifocus 

Szerző: Szegedma.hu 

Cím:  

Új vezető a Csongrád megyei vagyonvédelmi kamara élén 
Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28404 

 

Ódor Zsolt helyére Mihalicska Istvánt választotta elnöknek a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. 

Pénteken a szegedi Megyeházán tartotta közgyűlését a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. Az ülésen tisztújításra is sor került. Egyéves 

mandátumának lejárta előtt lemondott elnöki posztjáról Ódor Zsolt, helyette a közgyűlés Mihalicska 

István eddigi elnökségi tagot választotta meg a szervezet élére. Az új elnökkel jövő héten olvashatnak 

majd interjút a SZEGEDma.hu-n. 

  

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28404
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2011. május 8. 
 

 

Dátum: 2011. május 8. 

Médium:  

Rádiószentes Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Új elnök a kamara élén 
Link: http://www.radioszentes.hu/?p=13410 

 

Ódor Zsolt helyére Mihalicska Istvánt választotta elnöknek a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. Ódor Zsolt egyéves mandátumának 

lejárta előtt lemondott elnöki posztjáról. 

 

 

  

http://www.radioszentes.hu/?p=13410
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2011. május 11. 
 

 

Dátum: 2011. május 11. 

Médium:  

Napló Online 
Szerző: Halmos György 

Cím:  

Reszkessetek betörők! 
Link: http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20110511_bunmegelozesi_program 

 

Veszprém - Biztonságos otthon címmel programot indított a veszprémi kapitányság, célja, hogy 

csökkentsék a lakásbetörések számát, növekedjen a biztonságos otthonok száma. 

Ezt dr. Giczi Róbert ezredes jelentette be szerdai tájékoztatóján. A kapitányság vezetője elmondta:  a 

programot a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei szervezetével 

együttműködve, a megyei főkapitányság támogatásával indították el. 

A kapitányság területén tavaly  36  lakásbetörés történt, illetve 234 üzletet, boltot, hétvégi házat, 

garázst, valamint tárolót törtek fel - ismertette a kapitány. A lakásbetöréssel okozott kár átlagosan 

100 ezer forint, de volt példa 3,5 milliós kárra is. A  leggyakoribb módszer a hengerzár-törés, de a 

bűnözők a kifinomultabb zárfésűléses módszert is használják. Bűncselekmények vizsgálata során 

kiderült: számos esetben a lakások minimális védelemmel voltak csak ellátva. 

A program egyik eleme a vagyonvédelmi teszt - amely letölthető itt, - a 

www.biztonsagosveszprem.hu, illetve a kamara (www.szvmszk.hu) honlapján is megtalálhatóak. A 

kitöltött teszt visszaküldői között a vagyonvédelmi kamara felajánlásából négy értékes ajándékot 

sorsolnak ki. A teszt beérkezésének határideje június 10-e. A kitöltött teszteket emailban 

veszpremrk@veszprem.police.hu címre, személyesen a kapitányságon, vagy levélben a Veszprémi 

Rendőkapitányság Hivatala, 8200 Veszprém, Bajcsy u. 2. szám alá lehet küldeni. 

A kérdőíveket a feldolgozás után megsemmisítik. A kapitányság munkatársai a Napló városrészi 

fórumain is készek a vagyonvédelmi kérdésekre válaszolni, illetve szeretnék aktivízálni a Szomszédok 

Egymásért Mozgalmat (SZEM).  

A program zárására és értékelésére  június 16-án lesz. 

Futtató Norbert, a megyei főkapitányság osztályvezetője azon reményének adott hangot, hogy  a 

program olyan sikeres lesz, és  országos modellként  tudják alkalmazni. 

Sánta Károly, a vagyonvédelmi kamara megyei elnöke arról beszélt, hogy örömmel csatlakoztak a 

rendőrség kezdeményezéséhez. A vagyonvédelemnek fokozatai vannak, ma már egy alap 

riasztórendszer telepítése nem kerül jelentős összegbe - tette hozzá.   

  

http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20110511_bunmegelozesi_program
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2011. május 15. 
 

Dátum: 2011. május 15. 

Médium: Securifocus 

Szerző: szegedma.hu 

Cím: Mihalicska István: Javulnia kell a vagyonőrök társadalmi megítélésének 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28465 

 

Ahogy portálunk már beszámolt róla, Mihalicska Istvánt választotta elnökének a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. 

Az új elnök alapító tagja a megyei szervezetnek, évek óta elnökségi tag, korábban pedig az etikai 

bizottság elnöke is volt. Mihalicska Istvánnal a személyét és a szakmai kamarát érintő új kihívásokról 

is beszélgettünk. 

– A kamara hivatalos elnevezése alapján bizonyára sokan nem tudják, hogy mivel is foglalkoznak, így 

a Csongrád megyei szervezetről sincs sokunknak pontos képe. Hány tagjuk van? 

– A kamara köztestület, a köztestületeket megillető minden jogosítvánnyal rendelkezik. A szakmai 

érdekképviseleten túl a tagok és nyilvántartott vállalkozások érdekeit egyaránt képviseli. 

Tájékoztatja, segíti és védi a biztonsági jogszabályokban járatlan állampolgárokat a vagyonvédelem 

területén lévő etikátlan, szabálytalan, jogsértő vagyonőrökkel vagy vállalkozásokkal szemben. 

Emellett partnere a rendvédelmi szerveknek a hatékony bűnmegelőzésben. Körülbelül 3500 

regisztrált tagunk van, közel 400 fő egyéni vállalkozó és 110 bt., illetve kft. 

– Ha a kamarán túlra tekintünk, ezen a munkán kívül milyen tevékenységeket végzett, milyen a 

szakmában jól hasznosítható tapasztalatai vannak? 

– Tizenöt éve foglalkozom vagyonvédelemmel, ez idő alatt mindvégig a mostani cégemnél 

dolgoztam, s a szamárlétra minden fokát bejárva ügyvezető igazgató vagyok. Az elmúlt években 

sajnos háttérbe szorult a testmozgás, de nem szakadtam el a harcművészetektől, küzdősportoktól 

sem teljesen. Ezen a téren már több mint húszéves tapasztalattal rendelkezem. Jelenleg az ideális 

arányt próbálom kialakítani – feleségem szerint talán nem túl sok sikerrel – a család és a munka 

között. A két kisfiam abban a korban van, amikor bizony sok időt, törődést odafigyelést igényelnek 

édesapjuktól. 

– Most, hogy a kamara megyei elnökévé választották, milyen kihívások várnak önre? 

– A kihívás kettős, hiszen eddig a kamarában az élőerős terület munkáját kellett ötletekkel, aktív 

részvétellel segítenem, most a megye élén inkább az irányító koordináló feladatokon lesz a hangsúly. 

Olyan területekkel kell mélyebben ismerkednem, és beilleszteni a központi munka menetébe, mint 

például a biztonságtechnika, magánnyomozás, viszont továbbra is csapatjátékosként kell részt 

vennem a kamara országos szervezetének munkájában. 

– Tervez-e valamiben újítást, váltást a korábbi kamarán belül folyó munkához képest? 

– Igen, természetesen. Szeretném például ha javulna a kamarai kommunikáció és kapcsolatrendszer. 

Szükséges továbbá, hogy javuljon a vagyonőrök társadalmi megítélése. A megbízható, udvarias, 

tisztességes munka nemcsak a vagyonőrök elismerését és presztízsét javítja, hanem a vállalkozások 

megbízhatóságát piaci helyzetét is stabilizálja, amely a vállalási árakban és a jövedelmekben is kell, 

hogy előbb-utóbb tükröződjön. Nincsenek illúzióim, tudom, hogy nagyon sok munka és néhány 

zsákutca áll előttem, s csak utána jönnek a látható eredmények. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28465
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– Milyen kihívások, változások elé néz most a szakma? 

– Jelen helyzetben a törvényi változás, illetve ezáltal a kötelező kamarai tagság eltörlése előtt nehéz a 

jövőről beszélni. A kihívások változatlanok, a vállalási árak feltornázását, a dolgozók számára a biztos 

anyagi háttér megteremtését kell szem előtt tartani a jogszabályi változásoktól függetlenül. A 

kamarában látom a lehetőséget arra, hogy az üzleti és etikai szabályokat összehangolja és az állam 

felé partnerségben továbbítsa, valamint a kormányzattal közösen kikényszerítse, betartassa ezeket. 

Természetesen óriási kérdés, komoly kihívás a kamara működésének biztosítása is. 

– A zenés-táncos rendezvények szabályozása változott a West Balkánnál történt tragédia óta. Ez 

miként érinti a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói kamarát? 

– Kamaránk aktívan részt vesz a jogszabályi előkészítésekben, vizsgálja a meglévő jogszabályok 

hatásait, időszerűségét, életszerűségét. A kamara súlyát jelzi, hogy a BRFK szakértőként kérte fel a 

West Balkán tragédia kivizsgálásában a tudományos és szakértői bizottságot. A Csongrád megyei 

kamara már a változás napján elindította a jogszabályban előírt rendezvénybiztosító és 

biztonságszervező képzéseket, amely nemcsak biztonsági őrök számára teszi lehetővé a további 

jogszerű foglalkoztatást, hanem a társadalom számára is fokozottabb biztonságot szavatol. 

 

 

Dátum: 2011. május 15. 

Médium: SzegedMa.hu 

Szerző: -- 

Cím: Mihalicska István: Javulnia kell a vagyonőrök társadalmi megítélésének 

Link:http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/mihalicska-istvan-javulnia-kell-a-vagyonorok-tarsadalmi-megitelesenek.html 

 

Ahogy portálunk már beszámolt róla, Mihalicska Istvánt választotta elnökének a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. Az új elnök 

alapító tagja a megyei szervezetnek, évek óta elnökségi tag, korábban pedig az etikai bizottság 

elnöke is volt. Mihalicska Istvánnal a személyét és a szakmai kamarát érintő új kihívásokról is 

beszélgettünk. 

– A kamara hivatalos elnevezése alapján bizonyára sokan nem tudják, hogy mivel is foglalkoznak, így 

a Csongrád megyei szervezetről sincs sokunknak pontos képe. Hány tagjuk van? 

– A kamara köztestület, a köztestületeket megillető minden jogosítvánnyal rendelkezik. A szakmai 

érdekképviseleten túl a tagok és nyilvántartott vállalkozások érdekeit egyaránt képviseli. 

Tájékoztatja, segíti és védi a biztonsági jogszabályokban járatlan állampolgárokat a vagyonvédelem 

területén lévő etikátlan, szabálytalan, jogsértő vagyonőrökkel vagy vállalkozásokkal szemben. 

Emellett partnere a rendvédelmi szerveknek a hatékony bűnmegelőzésben. Körülbelül 3500 

regisztrált tagunk van, közel 400 fő egyéni vállalkozó és 110 bt., illetve kft. 

– Ha a kamarán túlra tekintünk, ezen a munkán kívül milyen tevékenységeket végzett, milyen a 

szakmában jól hasznosítható tapasztalatai vannak? 

– Tizenöt éve foglalkozom vagyonvédelemmel, ez idő alatt mindvégig a mostani cégemnél 

dolgoztam, s a szamárlétra minden fokát bejárva ügyvezető igazgató vagyok. Az elmúlt években 

sajnos háttérbe szorult a testmozgás, de nem szakadtam el a harcművészetektől, küzdősportoktól 

sem teljesen. Ezen a téren már több mint húszéves tapasztalattal rendelkezem. Jelenleg az ideális 

arányt próbálom kialakítani – feleségem szerint talán nem túl sok sikerrel – a család és a munka 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/05/mihalicska-istvan-javulnia-kell-a-vagyonorok-tarsadalmi-megitelesenek.html
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között. A két kisfiam abban a korban van, amikor bizony sok időt, törődést odafigyelést igényelnek 

édesapjuktól. 

– Most, hogy a kamara megyei elnökévé választották, milyen kihívások várnak önre? 

– A kihívás kettős, hiszen eddig a kamarában az élőerős terület munkáját kellett ötletekkel, aktív 

részvétellel segítenem, most a megye élén inkább az irányító koordináló feladatokon lesz a hangsúly. 

Olyan területekkel kell mélyebben ismerkednem, és beilleszteni a központi munka menetébe, mint 

például a biztonságtechnika, magánnyomozás, viszont továbbra is csapatjátékosként kell részt 

vennem a kamara országos szervezetének munkájában. 

– Tervez-e valamiben újítást, váltást a korábbi kamarán belül folyó munkához képest? 

– Igen, természetesen. Szeretném például ha javulna a kamarai kommunikáció és kapcsolatrendszer. 

Szükséges továbbá, hogy javuljon a vagyonőrök társadalmi megítélése. A megbízható, udvarias, 

tisztességes munka nemcsak a vagyonőrök elismerését és presztízsét javítja, hanem a vállalkozások 

megbízhatóságát piaci helyzetét is stabilizálja, amely a vállalási árakban és a jövedelmekben is kell, 

hogy előbb-utóbb tükröződjön. Nincsenek illúzióim, tudom, hogy nagyon sok munka és néhány 

zsákutca áll előttem, s csak utána jönnek a látható eredmények. 

– Milyen kihívások, változások elé néz most a szakma? 

– Jelen helyzetben a törvényi változás, illetve ezáltal a kötelező kamarai tagság eltörlése előtt nehéz a 

jövőről beszélni. A kihívások változatlanok, a vállalási árak feltornázását, a dolgozók számára a biztos 

anyagi háttér megteremtését kell szem előtt tartani a jogszabályi változásoktól függetlenül. A 

kamarában látom a lehetőséget arra, hogy az üzleti és etikai szabályokat összehangolja és az állam 

felé partnerségben továbbítsa, valamint a kormányzattal közösen kikényszerítse, betartassa ezeket. 

Természetesen óriási kérdés, komoly kihívás a kamara működésének biztosítása is. 

– A zenés-táncos rendezvények szabályozása változott a West Balkánnál történt tragédia óta. Ez 

miként érinti a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói kamarát? 

– Kamaránk aktívan részt vesz a jogszabályi előkészítésekben, vizsgálja a meglévő jogszabályok 

hatásait, időszerűségét, életszerűségét. A kamara súlyát jelzi, hogy a BRFK szakértőként kérte fel a 

West Balkán tragédia kivizsgálásában a tudományos és szakértői bizottságot. A Csongrád megyei 

kamara már a változás napján elindította a jogszabályban előírt rendezvénybiztosító és 

biztonságszervező képzéseket, amely nemcsak biztonsági őrök számára teszi lehetővé a további 

jogszerű foglalkoztatást, hanem a társadalom számára is fokozottabb biztonságot szavatol. 

 

Dátum: 2011. május 15. 

Médium: Hírek.animare 

Szerző: Szeged Ma 

Cím: Mihalicska István: Javulnia kell a vagyonőrök társadalmi megítélésének 

Link: http://hirek.animare.hu/mihalicska_istvan_javulnia_kell_a_vagyonorok_tarsadalmi_megitelesenek+380183.html 

 

Ahogy portálunk már beszámolt róla, Mihalicska Istvánt választotta elnökének a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád megyei szervezete. Az új elnök 

alapító tagja a megyei szervezetnek, évek óta elnökségi tag, korábban pedig az etikai bizottság elnöke 

is volt. Mihalicska Istvánnal a személyét és a szakmai kamarát érintő új kihívásokról is beszélgettünk.  

http://hirek.animare.hu/mihalicska_istvan_javulnia_kell_a_vagyonorok_tarsadalmi_megitelesenek+380183.html
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Dátum: 2011. május 16. 

Médium:  

Minők.hu 
Szerző: adm 

Cím:  

Vakvezető kutya a boltban 
Link: http://minok.hu/vakvezeto-kutya-a-boltban/ 

 

Évente két-három panasz érkezik az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a vakvezető kutyákkal történő 

közlekedéssel kapcsolatban, annak ellenére, hogy két éve nem tilos bevinni őket a mindenki előtt 

nyitva álló létesítményekbe. A biztonsági őröket érintő szakmai követelményrendszer átalakítását 

már tervezik, a készülő vagyonvédelmi törvénynek pedig egyik eleme lehet az őrök 

továbbképzésének kötelezővé tétele. 

Már két éve nem tilos 

„Vakvezető kutyákkal történő közlekedéssel kapcsolatban évente két-három panaszt kapunk, 

amelyekből akkor lesz ügy, ha az eset megtörténtét tanúval vagy panaszfelvételi jegyzőkönyvvel 

bizonyítani tudják. Az érintett személy választásán múlik, hogy az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz 

fordul, vagy jogait bírósági úton, személyiségi jogi per keretében érvényesíti. Bár az EBH kártérítést 

nem ítélhet meg, a személyiségi jogaiban sérelmet szenvedett panaszosnak nagy nyilvánosságot 

adhat, hiszen a bírság kiszabása nem feltétlenül elegendő kompenzáció” – mondta el Szekula István, 

az Egyenlő Bánásmód Hatóság sajtófőnöke. 

A hatóság a jogsértés megállapítását követően eltiltja a jogsértőt a jogsértés további folytatásától, 

valamint bírság kiszabása mellett – vagy nélküle – a nyilvánosságra hozatal szankcióját is alkalmazza. 

Ezen utóbbi szankció azt a célt szolgálja, hogy széles körben ismertté tegye azt, hogy a látássérült 

személyek vakvezető kutyával történő belépését biztosítani kell. 

„A bírósági út igénybe vételére jó példa Szigeti Szilárd esete, aki telefonon kereste fel az EBH-t, 

amikor a Match Zrt. egyik üzletébe vakvezető kutyájával nem engedték be. Tekintettel arra, hogy a 

panaszos jelezte, hogy kártérítési igényt kíván érvényesíteni, az EBH őt jogi segítségnyújtás céljából a 

Magyar Helsinki Bizottsághoz irányította. A Bizottság képviseletével bírósághoz fordult, amelynek 

eredményeképpen tavaly márciusban a Fővárosi Bíróság megállapította a személyiségi jogok 

sérelmét, eltiltotta az üzletláncot a további jogsértésektől, valamint félmillió forint nem vagyoni 

kártérítésről is döntött. A Fővárosi Ítélőtábla ezt a döntést 2010. december 7-én helybenhagyta” – 

fűzte hozzá. 

A látássérült személyek vakvezető kutyával élelmiszerboltba történő belépésének jogszabályi háttere 

hosszú ideig tisztázatlan volt. A 2009-es kormányrendelet megalkotása óta azonban már nem jár 

büntetés azért, ha a vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutyát szájkosár és póráz nélkül 

szállítják közlekedési eszközökön, továbbá akkor sem, ha beviszik az élelmiszerboltba, közfürdő 

területére vagy játszótérre, hiszen a szükséges jogszabályi változtatás megtörtént. 

Hiányosak a biztonsági őrök és az alkalmazottak ismeretei 

http://minok.hu/vakvezeto-kutya-a-boltban/
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Kíváncsiak voltunk, hogy mindezzel a biztonsági őrök mennyire vannak tisztában. A fővárosi Pro-Sec 

Kft. 1992 óta foglalkozik a vagyonvédelem területén oktatással, könyvek, kiadványok gondozásával, 

terjesztésével, valamint vagyonvédelmi rendezvények szervezésével és bonyolításával. A többek 

között biztonsági őröket is folyamatosan képző cég igazgatója, Peterdiné Árva Ilona arra a kérdésre, 

hogy az oktatás részét képezi-e a fogyatékos emberekkel való bánásmód elsajátítása, illetve szó esik-

e a tanfolyamokon a vakvezető kutyák boltba való beengedéséről, a következőket mondta: „A 

jelenlegi szakmai követelmény sajnos nem tartalmazza a feltett kérdésekre a választ. Természetesen 

oktatója válogatja, hogy hol foglalkoznak a problémával, nálunk a témát a gyakorlati foglalkozás 

keretében esettanulmányként dolgozzák fel. A szakmai követelményrendszer átalakítását tervezik, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) már több alkalommal 

foglalkozott a témával. Ha a módosítás bekövetkezik, akkor egyéb problémakörökkel együtt 

remélhetőleg ez is bekerül a tananyagba” – tette hozzá. 

Az oktatás ezen részéről azonban nem tudott pontosabb tájékoztatást adni Német Ferenc sem, a 

SZVMSZK elnöke. „Az őrök képzése nem a kamaránál történik, hanem az oktató, képző 

vállalkozásoknál, melyek a kamara látó- és hatáskörén kívül esnek. A készülő vagyonvédelmi törvény 

módosításának egyik egyébként általunk javasolt lényegi eleme az őrök rendszeres, kreditrendszerű, 

moduláris, kötelező továbbképzése. Álláspontunk szerint ez szolgálná az őrök szakmai fejlődését, 

naprakész tudását, a Magyar Köztársaság rendészeti, közbiztonsági érdekeit, alkotmányos rendjét” – 

mondta el Német Ferenc. 

A Magyar Helsinki Bizottság a biztonsági őrök képzésének hiányosságai mellett felhívta a figyelmet 

arra, hogy nemcsak az őröknek, hanem egy bolthálózat munkatársainak is tudniuk kellene, hogy már 

lassan két éve nem tilos a vakvezető kutyát bevinni az élelmiszerboltokba. „Szigeti Szilárdot ugyan a 

biztonsági őr nem akarta beengedni, de ő a boltvezetővel akart beszélni, mire jött is egy magasabb 

beosztású Match alkalmazott, aki szintén megerősítette, hogy az ügyfelem a boltba a kutyát nem 

viheti be. Minden olyan intézmény munkatársának ismernie kellene a szabályozást, amelyből a 

kutyák egyébként ki vannak tiltva, legyen az élelmiszert árusító üzlet vagy közfürdő” – hangsúlyozta 

Kádár András Kristóf, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke. 

  



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

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

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

2011. május 21. 
 

Dátum: 2011. május 21. 

Médium: Securifocus 

Szerző: hír tv 

Cím: 25-30 ezer nyugdíjas rendvédelmis dolgozik a szakmában 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28482 

 

Jelenleg 25-30 ezer volt rendőr és katona dolgozik nyugdíjazás után biztonsági őrként illetve 

magánnyomozóként – a vagyonvédelmi szakmai kamara adatai szerint. 

Németh Ferenc, a szervezet elnöke a hírTV-nek azt mondta: nagy részük feketén is vállal munkát. 

Az elnök egyetért a korkedvezményes nyugdíj szigorításával, szerinte 50 éves volt rendőrök ugyanazt 

a feladatot látják el a nyugdíjazásuk után, mint korábban, szolgálatban. 

 

Dátum: 2011. május 21. 

Médium: HírTV Online 

Szerző: -- 

Cím: 25-30 ezer nyugdíjas rendvédelmis dolgozik a szakmában 

Link: http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=378840 

 

Jelenleg 25-30 ezer volt rendőr és katona dolgozik nyugdíjazás után biztonsági őrként illetve 

magánnyomozóként – a vagyonvédelmi szakmai kamara adatai szerint. Németh Ferenc, a szervezet 

elnöke a hírTV-nek azt mondta: nagy részük feketén is vállal munkát. 

Az elnök egyetért a korkedvezményes nyugdíj szigorításával, szerinte 50 éves volt rendőrök ugyanazt 

a feladatot látják el a nyugdíjazásuk után, mint korábban, szolgálatban. (lm) 

hírTV 

 

Dátum: 2011. május 21. 

Médium: Polgárinfo 

Szerző: hírtv 

Cím: 25-30 ezer nyugdíjas rendvédelmis dolgozik a szakmában 

Link: http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=78743 

 

Jelenleg 25-30 ezer volt rendőr és katona dolgozik nyugdíjazás után biztonsági őrként illetve 

magánnyomozóként – a vagyonvédelmi szakmai kamara adatai szerint. Németh Ferenc, a szervezet 

elnöke a hírTV-nek azt mondta: nagy részük feketén is vállal munkát. 

Az elnök egyetért a korkedvezményes nyugdíj szigorításával, szerinte 50 éves volt rendőrök ugyanazt 

a feladatot látják el a nyugdíjazásuk után, mint korábban, szolgálatban.  

hírTV 

 

 

Dátum: 2011. május 21. 
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Médium:  

Figyel.hu 
Szerző: hírtv 

Cím:  

25-30 ezer nyugdíjas rendvédelmis dolgozik a szakmában 
Link: http://figyel.hu/hr/1145949 

 

Jelenleg 25-30 ezer volt rendőr és katona dolgozik nyugdíjazás után biztonsági őrként illetve 

magánnyomozóként – a vagyonvédelmi szakmai kamara adatai szerint. Németh Ferenc, a szervezet 

elnöke a hírTV-nek azt mondta: nagy részük feketén is vállal munkát. 

 

 

Dátum: 2011. május 21. 

Médium:  

epoc.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

25-30 ezer nyugdíjas rendvédelmis dolgozik a szakmában 
Link: http://epoc.hu/2011/05/21/25-30-ezer-nyugdijas-rendvedelmis-dolgozik-a-szakmaban/ 

 

25-30 ezer nyugdíjas rendvédelmis dolgozik a szakmában: 

Jelenleg 25-30 ezer volt rendőr és katona dolgozik nyugdíjazás után biztonsági őrként illetve 

magánnyomozóként – a vagyonvédelmi szakmai kamara adatai szerint. Németh Ferenc, a szervezet 

elnöke a hírTV-nek azt mondta: nagy részük feketén is vállal munkát. 

  

http://figyel.hu/hr/1145949
http://epoc.hu/2011/05/21/25-30-ezer-nyugdijas-rendvedelmis-dolgozik-a-szakmaban/


 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

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

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

 

2011. május 22. 
 

 

Dátum: 2011. május 22. 

Médium:  

FigyelőNet 
Szerző: Farkas György 

Cím:  

Fidesz, nyugdíj, szavatosság 
Link: http://www.fn.hu/belfold/20110518/fidesz_nyugdij_szavatossag/ 

 

A Magyar Köztársaság elnöke tavaly januárban garanciát vállalt arra, hogy mindenki, aki "ma 

nyugdíjat kap, az a jövőben is hiánytalanul megkapja nyugdíját." (Vélemény) 

Rétvári Bence azt mondja, hogy egy év alatt 180 fokot fordult az MSZP, az LMP és a Jobbik a korai 

nyugdíjba vonulás ügyében. A politikus nem volt rest, fel is nyálazta valamennyi párt választási 

programját, és visszaidézte ki mit ígért 2010-ben, és azt mondta, bízik benne, hogy magyarázatot 

adnak az ellenzéki pártok véleményük ilyen gyors és radikális megváltoztatására. "Ellenkező esetben 

önmagukat hiteltelenítik." Rétvári szerint az ellenzék pálfordulásából jól látszik, nem a súlyos és 

hosszú távú társadalmi problémák megoldásában érdekeltek. Sem az öregséginyugdíj-kifizetések 

biztonsága, sem a közrend javítása, sem a foglalkoztatás növelése nem olyan súlyú érdek, ami miatt 

túl tudnának lépni az aktuálpolitikai zavarkeltésen, megtévesztő rémhírkeltésen - közölte az 

államtitkár. 

Kemény szavak, amelyek után mit tehetnénk, megnézzük, mit vállalt a Fidesz. Nem keveset. Például 

személyi és pártszintű garanciát arra, hogy olyan gazdaságpolitikát folytat, amely megőrzi a nyugdíjak 

értékét. Ezt a párt elnöki kabinetjének akkori vezetője, jelenlegi miniszterelnöki szóvivő jelentette be 

2010. január 11-én. Szijjártó Péter nyilatkozata még ma is olvasható a párt honlapján. De mit is jelent 

a személyi garancia? Vélhetően azt, hogy Schmitt Pál néhány nap múlva (2010. január 20-án) még EP-

képviselőként kiadta saját ,,Garancialevelét”. Abban a jelenlegi köztársasági elnök vállalta, hogy a 

Fidesz-kormányzás alatt megvédik a nyugdíjakat. "Biztosítanunk kell, hogy mindenki, aki ma nyugdíjat 

kap, az a jövőben is hiánytalanul megkapja nyugdíját." 

A garancia és a szavatosság a polgári törvénykönyvben szabályozott. Ezen jogok alapja, hogy ha 

minőségi hibás, az elvárhatónál gyengébb minőségű, rejtett hibával rendelkező terméket kap a 

fogyasztó, akkor az a szerződés hibás teljesítésének minősül, amiért a forgalmazó felelősséggel 

tartozik. (lásd Ptk. 277.§, 305.§. 305/A.§])   

Természetesen a felek a szerződésben egyéb feltételekben is megállapodhatnak, sérült termék 

leértékelve eladható.  

Kötött-e szerződést a morgó rendvédelmis? A miniszterelnök szerint igen. "Április 25-én a választók 

lerakták a nemzeti együttműködés rendszerének alapjait. Új társadalmi szerződés született" - mondta 

Orbán Viktor a kormányprogram ismertetésekor a Parlamentben, még kijelölt kormányfőként.  

Erősebb-e egy társadalmi szerződés egy fogyasztóinál? Ezt nem tudom, de szavatossági igénnyel 

fogyasztói szerződés esetén elsősorban a 2 éves elévülési határidőn belül lehet fellépni.  

http://www.fn.hu/belfold/20110518/fidesz_nyugdij_szavatossag/
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Bármilyen jótállást/garanciát is vállal a forgalmazó, annak feltételei semmiképpen nem lehetnek 

kedvezőtlenebbek a szavatossági jogoknál!  

Nincs más hátra, aki teheti, kopogtasson be a Sándor-palotába, még nem járt le a szavatosság!   

Ugyanakkor az ellenzéket is óvatosságra inteném. Jelenleg ugyanis 25-30 ezer volt rendőr, katona 

dolgozik - nyugdíj mellett - biztonsági őrként, magánnyomozóként, akár feketén is. Ezt a hírTV-nek 

mondta a vagyonvédelmi szakmai kamara elnöke, aki egyetért a korkedvezményes nyugdíj 

szigorításával, mivel 50 éves volt rendőrök azt csinálják nyugdíjazásuk után, mint korábban, 

szolgálatban. Egy esetleges kormányváltás után benyújtható a számla annak is, aki most azt mondja, 

ez így teljesen rendben van. 

 

Dátum: 2011. május 23. 

Médium:  

Dunántúli Napló 
Szerző: Bakos A. 

Cím:  

Őrségváltás folyamatban 
 

Átrajzolták a pécsi vagyonvédelmi térképet az önkormányzati, állami szférában. Az őrségváltással 

spóroltak, így a vállalási árak továbbra is elmaradnak az ajánlottól. Pintér Sándor belügyminiszter 

volt cége Pécset is bevette. 

A jól jövedelmező és fontos megrendeléseknek számító állami és önkormányzati szférában az őrzés-

védelem területén az elmúlt bő fél évben Pécsett is átvette a vezető szerepet a budapesti Civil 

Biztonsági Szolgálat Zrt. (Civil). A korábban is erős, és mára az ország piacvezető vagyonvédelmi 

cégévé lett Civil a múlt tavaszi kormányváltásig Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter cége volt, az 

eladás óta azonban névlegesen nincs érdekeltsége a társaságban a belügyérnek. A Civil sikerének 

titka az alacsony vállalási ár, és olyan biztosítékok, referenciák, amellyel nehéz felvenni a verseny, 

miközben a pályázati minimum feltételek egyre szigorúbbak. 

Az őrségváltás Pécsett is megtörtént, illetve folyamatban van. A Civil védheti immár az 

önkormányzat, a Pécs Holding, a Pannon Volán és a Pécsi Tudományegyetem objektumait is. De van 

olyan önkormányzati társaság, ahol még nem dőlt el, kinek az emberei állhatnak majd a kapuban a 

jövőben. Például a Tettye Forrásháznál. Érdekesség, hogy a Tettye és egyes ügyekben a városháza 

jogi képviselője is az a dr. Szabó Iván, aki a Civilnek is évek óta a jogásza, Pécsett tehát többszörös a 

bizalmi tőkéje a pesti vagyonvédelmi cégnek. 

Egyébiránt a Civil nem kizárólagosan szerzett munkákat, a városházát például a Valeriával és a Brillel 

őrzi 

- e cégek más hivataloknál is dolgoznak. A vállalási árak egy kivétellel nettó 480 és 690 között vannak 

óránként, így spórolni tudtak több helyen, ám továbbra is jóval alatta maradnak a vagyonvédelmi 

kamara által ajánlott ezerforintos minimál díjnak. 
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Cím:  

Pintér Sándor egykori cége Pécset is bevette 
Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28478 

 

Átrajzolták a pécsi vagyonvédelmi térképet az önkormányzati, állami szférában. Az őrségváltással 

spóroltak, így a vállalás árak továbbra is elmaradnak az ajánlottól. Pintér Sándor belügyminiszter 

volt cége Pécset is bevette. 

A jól jövedelmező és fontos megrendeléseknek számító állami és önkormányzati szférában az őrzés-

védelem területén az elmúlt bő fél évben Pécsett is átvette a vezető szerepet a budapesti Civil 

Biztonsági Szolgálat Zrt. (Civil). A korábban is erős, és mára az ország piacvezető vagyonvédelmi 

cégévé lett Civil a múlt tavaszi kormányváltásig Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter cége volt, az 

eladás óta azonban névlegesen nincs érdekeltsége a társaságban a belügyérnek.  

A Civil sikerének titka az alacsony vállalási ár, és olyan biztosítékok, referenciák, amellyel nehéz 

felvenni a verseny, miközben a pályázati minimum feltételek egyre szigorúbbak. 

Az őrségváltás Pécsett is megtörtént, illetve folyamatban van. A Civil védheti immár az 

önkormányzat, a Pécs Holding, a Pannon Volán és a Pécsi Tudományegyetem objektumait is. De van 

olyan önkormányzati társaság, ahol még nem dőlt el, kinek az emberei állhatnak majd a kapuban a 

jövőben. Például a Tettye Forrásháznál. Érdekesség, hogy a Tettye és egyes ügyekben a városháza 

jogi képviselője is az a dr. Szabó Iván, aki a Civilnek is évek óta a jogásza, Pécsett tehát többszörös a 

bizalmi tőkéje a pesti vagyonvédelmi cégnek. 

Egyébiránt a Civil nem kizárólagosan szerzett munkákat, a városházát például a Valeriával és a Brillel 

őrzi – e cégek más hivataloknál is dolgoznak. A vállalási árak egy kivétellel nettó 480 és 690 között 

vannak óránként, így spórolni tudtak több helyen, ám továbbra is jóval alatta maradnak a 

vagyonvédelmi kamara által ajánlott ezerforintos minimál díjnak. A kivételt a Pécsi Sport Nonprofit 

(PSN) Zrt. jelenti, ahol 800 és 1000 forint köztiek az árak, ott azonban a kapcsolódó adminisztrációs 

feladatokat is a biztonsági cég végzi. Itt fontos megjegyezni azt is, hogy itt nem az objektum 

őrzéséről, hanem a rendezvények biztosításáról van szó, amely költségeit nem a PSN, hanem a 

szervezők fizetik. 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2011. május 23. 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28478
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Átrajzolták a pécsi vagyonvédelmi térképet az önkormányzati, állami szférában. Az őrségváltással 

spóroltak, így a vállalás árak továbbra is elmaradnak az ajánlottól. Pintér Sándor belügyminiszter 

volt cége Pécset is bevette. 

A jól jövedelmező és fontos megrendeléseknek számító állami és önkormányzati szférában az őrzés-

védelem területén az elmúlt bő fél évben Pécsett is átvette a vezető szerepet a budapesti Civil 

Biztonsági Szolgálat Zrt. (Civil). A korábban is erős, és mára az ország piacvezető vagyonvédelmi 

cégévé lett Civil a múlt tavaszi kormányváltásig Pintér Sándor jelenlegi belügyminiszter cége volt, az 

eladás óta azonban névlegesen nincs érdekeltsége a társaságban a belügyérnek. 

A Civil sikerének titka az alacsony vállalási ár, és olyan biztosítékok, referenciák, amellyel nehéz 

felvenni a verseny, miközben a pályázati minimum feltételek egyre szigorúbbak. 

Az őrségváltás Pécsett is megtörtént, illetve folyamatban van. A Civil védheti immár az 

önkormányzat, a Pécs Holding, a Pannon Volán és a Pécsi Tudományegyetem objektumait is. De van 

olyan önkormányzati társaság, ahol még nem dőlt el, kinek az emberei állhatnak majd a kapuban a 

jövőben. Például a Tettye Forrásháznál. Érdekesség, hogy a Tettye és egyes ügyekben a városháza 

jogi képviselője is az a dr. Szabó Iván, aki a Civilnek is évek óta a jogásza, Pécsett tehát többszörös a 

bizalmi tőkéje a pesti vagyonvédelmi cégnek. 

Egyébiránt a Civil nem kizárólagosan szerzett munkákat, a városházát például a Valeriával és a Brillel 

őrzi – e cégek más hivataloknál is dolgoznak. A vállalási árak egy kivétellel nettó 480 és 690 között 

vannak óránként, így spórolni tudtak több helyen, ám továbbra is jóval alatta maradnak a 

vagyonvédelmi kamara által ajánlott ezerforintos minimál díjnak. A kivételt a Pécsi Sport Nonprofit 

(PSN) Zrt. jelenti, ahol 800 és 1000 forint köztiek az árak, ott azonban a kapcsolódó adminisztrációs 

feladatokat is a biztonsági cég végzi. Itt fontos megjegyezni azt is, hogy itt nem az objektum 

őrzéséről, hanem a rendezvények biztosításáról van szó, amely költségeit nem a PSN, hanem a 

szervezők fizetik. 

A Baranya Megyei Kormányhivatal 2011. január elsejével állt fel, és 17 szervezetet tömörít, így itt 

még meglehetősen vegyes a kép a szempontból is, hogy mely cég, illetve cégek védhetik, őrizhetik az 

objektumokat. A megalakulás óta nem volt változás, ám a kormányhivataltól kapott tájékoztatás 

szerint a változtatás náluk napirenden van, egységesíteni szeretnének a lehető legnagyobb 

megtakarítás érdekében. 

  

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/pinter-sandor-egykori-cege-pecset-is-bevette-379004
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Médium:  
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Szerző: Klecska Ernő 

Cím:  

Őrző-védő megállapodás 
Link: http://www.fmh.hu/gazdasag/20110525_orzo_vedo_megallapodas 

 

Fejér megye - Együttműködési megállapodást írt alá a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara a megyei kormányhivatal munkaügyi központjával. 

A 23-ikán aláírt megállapodást  a szakmai kamara részéről Csatári Tibor Sándor megyei elnök, a 

munkaügyi központ részéről Pákozdi Szabolcs igazgató látta el kézjegyével.  

A megállapodás fő célja, hogy a kamara és a munkaügyi központ közötti együttműködés kereteinek 

és közös tevékenységüknek a meghatározása, a vagyonvédelmi szakmai képzések törvényi 

rendelkezéseinek a betartatása és a vagyonvédelmi munkaerő-piaci helyzet javítása, az álláskeresők 

piaci aktivitásának és foglalkoztatási esélyeinek a növelésével - tájékoztatták lapunkat a felek. 

- A nyilatkozatban a kamara azt vállalta, hogy tájékoztatja a munkaügyi központot a látókörébe 

kerülő vagyonvédelmi felnőttképzéssel foglalkozó vállalkozásokról, a tevékenységükkel kapcsolatban 

beérkező hallgatói, lakossági bejelentésekről; igény esetén tájékoztatást nyújt az illetékességi 

területén tapasztalt foglalkoztatási problémákról, a vagyonvédelmi területen munkát vállalók 

helyzetéről; a vagyonvédelmi szakmában történő foglalkoztatás gyakorlati tapasztalatainak 

átadásával segíti a munkaügyi szervezetet a vagyonvédelmi képesítéssel rendelkező álláskeresők - 

munkaerő-piac igényeinek megfelelő - kiválasztásában, elhelyezkedésében. A munkaügyi központ 

erre irányuló kifejezett és konkrét igénye, illetve felkérése esetén tájékoztatást ad a biztonsági őr 

szakmunkás vizsgán szerzett tapasztalatokról; közreműködik a vagyonvédelmi szakterületre kiterjedő 

képzési, foglalkoztatási programjainak tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, 

értékelésében; képviselője útján részt vesz vagyonvédelmi képzést folytató intézmények, 

vállalkozások részére történő szakmai tájékoztatókon, konzultációkon. 

 A munkaügyi központ az együttműködés keretei között vállalja, hogy a szakmai kamara erre irányuló 

kifejezett és konkrét igénye szerint: ellátja munkaerő-piaci információkkal a kamarát,  álláskereső 

tagjai és nyilvántartott vállalkozásai részére pedig felkérésre, foglalkoztatási tárgyú előadásokat tart. 

Figyelembe veszi a kamara véleményét a munkanélküli, illetve hátrányos helyzetű emberek 

vagyonvédelmi munkaerő-piaci integrációja érdekében végzett (át) képzési tevékenysége során; 

munkaerő-piaci szolgáltatásaival, foglalkoztatást elősegítő támogatások alkalmazása során arra 

törekszik, hogy minél nagyobb arányban és hatékonysággal segítse elő a vagyonvédelmi szakmai 

képzettséget szerző álláskeresők elhelyezkedését. 

 A felek bíznak abban, hogy a helyi vagyonvédelmi képzési és foglalkoztatási problémák kezelésében 

hatékonyan tudnak együttműködni a kitűzött célok megvalósítása érdekében - közölte Kárpáti Zoltán 

titkár. 

http://www.fmh.hu/gazdasag/20110525_orzo_vedo_megallapodas
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Broadcast Megjelenések 
 

Dátum Műsor Műsorvezető 
Felelős 

Szerkesztő 
Hanyadik 

Hír 

Anyag 
Szerkesztője Riporter Témája 

Anyag 
Hossza 

Megszólalók 
Riporter 
Attitűd 

Ofenzív/ 
defenzív 

Reaktív/ 
Proaktív 

2011.05.21. 
HírTv-
Híradó 21 0 0 0 0 0 

korkedvezményes, 
nyugdíj, szigorítás, 
kamara, 
vagyonvédelem, 
biztonsági őr, 
javulás 0 

Doszpot 
Péter, 
Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

http://mindroom.hu/video_search/search/index/47239?filter_text=kamara&page=1&view=video&filter_client=&filter_date_from=30&in_video_filter_text=kamara 

http://mindroom.hu/video_search/search/index/47239?filter_text=kamara&page=1&view=video&filter_client=&filter_date_from=30&in_video_filter_text=kamara

