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Dátum: 2011. június 10. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó engedélyek 
cseréje 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2237 

 

Tájékoztató a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó 

engedélyek cseréjével kapcsolatos eljárásról. 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység végzésére jogosító igazolvány 

és működési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) kiadására irányuló kérelmek benyújtásakor 

a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi 

CXXXIII. törvényben (a továbbiakban: SzVMt.), valamint a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) 

BM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolnia. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 33. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. 

A kérelmek és azok mellékletei átvételekor a rendőrhatóság átvételi elismervényt ad. Az átvételi 

elismervény az ügyintézési határidő számítása, valamint a hatóság által átvett mellékletek igazolására 

szolgál. 

Az SzVMt. 6. §-ban foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolni. Amennyiben a kérelem hiányosan 

kerül benyújtásra úgy az ügyfelet minden esetben felszólítja a rendőrhatóság hiánypótlásra. A Ket. 

37. § (3) bekezdése alapján a hiánypótlásra felszólítást 8 napon belül kell meghoznia a 

rendőrhatóságnak. Fontos, hogy a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok 

közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő nem számít bele az ügyintézési 

határidőbe. 

Az engedély cseréje okán benyújtott kérelem mellékleteként, az iskolai végzettséget vagy 

szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság 

eltekinthet, ha az az eljáró hatóság birtokában van. 

A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény ( a továbbiakban: Tv.) 4. § (2) 

bekezdés c) pontja értelmében elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével 

közvetlen adathozzáféréssel (a továbbiakban: közvetlen hozzáférés) a cselekvőképesség 

fennállásának vizsgálata céljából jogosult átvenni a rendőrség a fogvatartott gondnokának értesítése, 

a fegyverengedély-ügyi és a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 

végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok 

ellátása céljából a 2. § (2) bekezdés a)- f) pontjában szereplő adatokat. 

A nyilvántartáshoz történő közvetlen hozzáférés megvalósulása esetén a cselekvőképesség 

fennállását a rendőrhatóság a nyilvántartásban ellenőrzi, ily módon azt az ügyfélnek nem kell 

igazolnia. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2237
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Az SzVMt. értelmében vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint 

magánnyomozói tevékenység - ha e törvény kivételt nem tesz - a rendőrség által a vállalkozás részére 

kiadott működési engedély és a kamarai nyilvántartásba vételről szóló igazolás birtokában végezhető. 

A személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység pedig (ideértve a 

magánnyomozói tevékenység szervezését és irányítását is) - ha e törvény kivételt nem tesz - 

személyre szóló, a rendőrség által kiadott hatósági igazolvány (a továbbiakban: igazolvány) 

birtokában végezhető. Amennyiben a kérelmező az új igazolvány kiadására irányuló kérelmét úgy 

nyújtja be a rendőrhatósághoz, hogy a meglévő 

igazolványának hatályossága az ügyintézés ideje alatt lejár, úgy a kérelmező az új igazolvány 

átvételéig a tevékenységét jogszerűen nem végezheti. Amennyiben az új engedély átvételekor a régi 

engedély érvényes, úgy az új engedély csak a régi engedély leadásával egyidejűleg adható ki az ügyfél 

részére. 

A működési engedélyekhez kapcsolódó nyilvántartó naplókat az új működési engedélyek kiadásakor 

a rendőrhatóság nem cseréli, a meglévő nyilvántartó naplóban az ismételt hitelesítését követően (az 

új engedély száma, dátum aláírás pecsét) az adatok bejegyezhetők. 

A kérelmek csoport benyújtására lehetőség a továbbiakban is megmarad a korábbi 

gyakorlatnak megfelelően. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara és az 

Országos Rendőr-főkapitányság között 2006. július 6-án létrejött együttműködési megállapodásban 

16. pontja szabályozza a kérelmek csoportos benyújtását.  

A rendőrség területi szervei (rendőr-főkapitányságok) az illetékességi területükön működő 

(fiókteleppel rendelkező) vállalkozás ügyintézőjétől átveszik a helyi szerveik hatáskörébe tartozó (az 

ott lakóhellyel rendelkező), a vállalkozás által foglalkoztatott természetes személyek igazolvány iránti 

kérelmeit, azok mellékleteit, valamint a kérelmezőnek a vállalkozás ügyintézője részére írásban adott 

eljárási képviseleti megbízását, majd az iratokat 

az eljárásra illetékes városi rendőrkapitányságnak továbbítják. A kérelmek átvételére - az ügyintézés 

zsúfoltságának elkerülése érdekében - ütemezetten, cégenként, a rendőrfőkapitányság 

ügyintézőjével előre egyeztetett időpontban kerül sor. A csoportos kérelmek benyújtása a 

kérelemhez csatoltan rendőrkapitányságonkénti illetékesség szerinti bontásban történhet. A 

csoportos benyújtáshoz kapcsolódóan az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése átutalás esetén, az 

adott kérelemhez kapcsolódóan az adott rendőrkapitányság illetékességébe tartózó személyek 

esetében kapitányságonként történhet meg egy-egy összegben. 

A kérelem elutasításáról a rendőrkapitányság határozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél részére 

továbbít. Az előállított igazolványokat az ORFK a területi szervekhez küldi vissza, majd a vállalkozások 

képviselői részére listán kerülnek átadásra. 

Szükség és lehetőség szerint a rendőrkapitányságokon elkülönített ügyfélfogadás keretében fogadják 

az ügyfeleket. 

Kidolgozásra kerültek új kérelmek, valamint azok mellékletei. Valamennyi kérelem és melléklet 

letölthető a http://www.police.hu/nyomtatvanyok oldalról. 

 

 

Dátum: 2011. június 10. 

Portál:  
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Securifocus 
Szerző: -- 

"Rendészeti kutatások - a rendvédelem fejlesztése" nemzetközi tudományos konferencia 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2234 

 

Június 23.-án kerül sor a tervezett nemzetközi rendvédelmi konferenciára a Pécsi Tudomány 

Egyetem, Szántó Kovács János úti objektumában. 

A 11 éves múlttal rendelkező tudományos szakmai konferencia idén már második alkalommal önálló 

magánbiztonsági szekciót is indít. 

Helyszín: Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b. 

A konferencia fővédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

A konferencia védnökei: 

- Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 

- Dr. Bódis József egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem rektora 

- Dr. Hatala József rendőr altábornagy, országos rendőrfőkapitány 

- Horváth Zoltán, Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke 

- Német Ferenc, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

elnöke 

- Dr. Páva Zsolt, Pécs Megyei Jogú Város polgármestere 

Program: 

9.00–9.15: Védnöki köszöntők és a konferencia megnyitása 

9.15 13.00: Délelőtti plenáris program  

Helyszín: Plenáris előadóterem (FEEK) 

(levezető elnök: Zámbó Péter rendőr ezredes) 

9.15–9.40 

Dr. Finszter Géza c. egyetemi tanár, osztályvezető, Országos Kriminológiai Intézet Büntető-

jogtudományi Osztály 

„Az új alaptörvény és sarkalatos törvények a rendészeti igazgatásról” 

9.40-10.05 

Dr. Teke András nyá. határőr ezredes 

„Aurea mediocritas” 

10.05–10.30 

Dr. habil. Sallai János nyá. határőr ezredes, főiskolai tanár, Kodolányi János Főiskola 

„A rendészettudományi kutatások időszerű kérdései” 

10.30–10.55  

Német Ferenc elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara  

„A Vagyonvédelmi Kamara helyzete és feladatai a törvénymódosítás tükrében” 

11.20–11.45 

Dr. Boda József dandártábornok, főigazgató, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat  

„Rendészeti kutatások nemzetközi kitekintésben” 

11.45–12.10 

Dr. Hajas Barnabás osztályvezető, Országgyűlési Biztosok Hivatala Közjogi Főosztály Projekt 

Előkészítő- és Koordinációs Osztály  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2234


 

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 

„Épp egy társadalomtudós mondja meg, mit kezdjen a tömeggel a rendőrség?” 

12.10–12.35 

Dr. Papp Antal főosztályvezető, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Hivatal Igazgatási 

Főosztály 

„A tudományos kutatás szerepe a katasztrófák megelőzésében és a hatékony védekezésben” 

12.35–13.00  

Dr. Varga János nyá. határőr ezredes, tanszékvezető főiskolai tanár, Rendőrtiszti Főiskola  

Határrendészeti Tanszék  

„A határrendészeti kutatások új kihívásai” 

13.40–15.35: Délutáni program, szekcióülések  

I. „A rendészeti kutatások dimenziói” szekció 

Helye: Gáspár László terem 

(szekcióvezető: dr. Janza Frigyes nyá. rendőr vezérőrnagy)  

13.40–14.00 

Dr. Jozef Balga rendőr ezredes, tanszékvezető, Pozsonyi Rendőr Akadémia Határ- és Idegenrendészeti 

Tanszék  

„Rendészeti kutatás és oktatás európai dimenziói”  

14.00–14.15 

Dr. habil. Karsai Krisztina egyetemi docens, Bolyai ösztöndíjas, Szegedi Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék 

„A közrend európai (jogi) fogalma” 

14.15–14.30 

Kovács Tamás történész-levéltáros, Magyar Országos Levéltár 

„Rendészettudomány a modern társadalomtudományokban”  

14.30–14.45 

Dr. Krémer Ferenc - dr. Molnár Katalin főiskolai docensek, Rendőrtiszti Főiskola 

Társadalomtudományi Tanszék 

„A szociális kompetenciák szerepe a rendészeti szakmai gondolkodás formálásában”  

14.45–15.00 

Dr. Kőhalmi László egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

Kriminológiai és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék 

„Pártok, kormányok és rendészeti stratégiák” 

15.00–15.15 

Dr. Zsigovits László c. egyetemi docens, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  

„A rendészeti kutatások tudományos hátterének alakulása az új Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

létrejöttével”  

15.15–15.30 

Szabó Lajos nyá. rendőr alezredes, biztonságszervező szakmérnök 

„Magánbiztonság, rendészet, rendvédelem”  

II. „A rendvédelem fejlesztése” szekció  

Helye: Kamarás Károly terem 

(szekcióvezető: dr. Gaál Gyula rendőr alezredes) 

13.40–14.00 
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Majer Milán rendőr százados, PhD hallgató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem  

„Az integrálódott rendészet új kihívásai” 

14.00–14.15 

Kiss Álmos Péter PhD hallgató, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 

„A 2005. évi francia intifáda rendészeti tapasztalatai”  

14.15–14.30 

Dr. Bíró Gyula nyá. rendőr alezredes, c. egyetemi docens, Debreceni Egyetem Állam- és 

Jogtudományi Kar 

„A közbiztonság és közlekedésbiztonság egyes kérdései különös tekintettel a baleset-megelőzésre” 

14.30–14.45 

Kolat Irén mediátor, Vas Megyei Rendőr-főkapitányság 

„Mediáció a bűnmegelőzésben” 

14.45–15.00 

Dr. Horváth Gézáné igazságügyi vegyészszakértő, laboratórium vezető, Igazságügyi Szakértői és 

Kutatóintézetek Veszprémi Intézet 

„Precizitás és pontosság az igazságügyi analízisben” 

15.00–15.15 

Dr. Kaszás Ágnes Roxán PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori 

Iskola  

„A közbeszerzés büntetőjogi vetületei” 

15.15–15.30 

Tóth Mariann PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi 

Tudományok Doktori Iskola 

„A mentális egészség meghatározói börtönkörnyezetben” 

III. „A migráció kutatási lehetőségei” szekció 

Helye: Kígyós Sándor terem 

(szekcióvezető: dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes) 

13.40–14.00 

Prof. dr. Szilárd István c. egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 

„Migráció és egészségügyi biztonság: új foglalkozás-egészségügyi kihívások” 

14.00–14.15 

Dr. Ritecz György nyá. határőr ezredes 

„A határrendészeti kihívások változásai az EU országait és Magyarországot érintően az elmúlt 

évtizedekben” 

14.15–14.30 

Dr. Zámbó Katalin ügyintéző, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Idegenrendészeti Igazgatóság 

„A Schengeni Egyezmény jövője – meddig húzzuk még határok nélkül?” 

14.30–14.45  

Dr. Töttös Ágnes PhD hallgató, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar  

„Az Európai Bíróság legújabb ítélkezési gyakorlatának hatása az idegenrendészeti jogalkalmazásra” 

14.45–15.00 

Lipics László rendőr őrnagy, osztályvezető-helyettes, Kőszegi Rendőrkapitányság Határrendészeti és 

Közbiztonsági Osztály 
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„Mélységi ellenőrzés Magyarországon” 

15.00–15.15 

Hortobágyi Dániel rendőr százados, kiemelt főelőadó, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Határ- 

és Idegenrendészeti Osztály  

„Migrációs vészhelyzet Dél-Olaszországban avagy a Frontex Hermes 2011 művelete” 

15.15–15.30 

Dr. Dalnoki Zsolt polgári védelmi főhadnagy, kirendeltségvezető, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség Szigetvár  

„A nemzetközi illegális migráció polgári védelmi aspektusai” 

IV. „A magánbiztonság aktuális kérdései” szekció 

Helye: Plenáris előadóterem 

(szekcióvezető: dr. Rákos János) 

13.40–14.00 

Czilják József elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Baranya Megyei 

Szervezete 

„Magánbiztonsági szervezetek a rendvédelemben” 

14.00–14.25 

Dr. Szövényi György tagozatvezető, Magyar Rendészettudományi Társaság Biztonságpolitikai Tagozat 

„Jogszabály változások hatása a magánbiztonságra” 

14.25–14.50 

Mandrik István munkavédelmi szakmérnök, tagozatvezető, Magyar Rendészettudományi Társaság 

Polgári Biztonságvédelmi Tagozat  

„A munkavédelem helyzete, fejlesztési irányai, különös tekintettel a magánbiztonsági munkakörökre”  

14.50–15.15 

Vida Ferenc biztonságtechnikai alelnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Budapesti Szervezet  

„A biztonságtechnika helyzete, a törvénymódosítás hatása, aktuális feladatok” 

15.15–15.35 

Frank György c. egyetemi docens, elnök, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Tudományos és Szakértői Bizottság  

„Zenés, táncos rendezvény helyszín kiürítésének személy- és vagyonvédelmi kérdései, figyelemmel a 

közelmúltban bekövetkezett eseményekre” 

15.35–15.50: Kérdések, vita, hozzászólások 

15.50–16.00: Konferencia zárása 

Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes, szekcióvezető 

Dr. Hautzinger Zoltán rendőr alezredes, szekcióvezető 

Dr. Janza Frigyes nyá. rendőr vezérőrnagy, szekcióvezető 

Dr. Rákos János szekcióvezető 

Zámbó Péter rendőr ezredes, plenáris ülés levezető elnöke 
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2011. június 12. 
 

Dátum: 2011. június 12. 

Médium: beol 

Mit lehet kihozni négy és fél kiló csülökből?  

Link: LINK 

 

Mit lehet kihozni négy és fél kiló csülökből? 2011. június 11. 10:14 ny. l. Szombaton reggel 9 órakor 

elkezdődött a békéscsabai sportcsarnoknál a XI. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé főzőversenye. 

Kilencvenhat csapat nevezett, a legtöbb együttest, tízet a Budapest Bank Békéscsabai Bankműveleti 

Központja és az Országos Vagyonvédelmi Kamara (hatot) indította. A cikk a hirdetés után folytatódik 

A megyén kívülről legtöbb csapattal,  szintén hattal egy mezőtúri cég nevezett. A csapatoknak 4,5 kiló 

csülökből kell csülökpörköltet vagy más, szabadtűzi ételt készíteni. A zsűri elnöke Prohászka Béla 

mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke 

 

Dátum: 2011. június 12. 

Médium: baon 

Mit lehet kihozni négy és fél kiló csülökből? 

Link: LINK 

 

Mit lehet kihozni négy és fél kiló csülökből? 2011. június 11. 10:14 ny. l. Szombaton reggel 9 órakor 

elkezdődött a békéscsabai sportcsarnoknál a XI. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé főzőversenye. 

Kilencvenhat csapat nevezett, a legtöbb együttest, tízet a Budapest Bank Békéscsabai Bankműveleti 

Központja és az Országos Vagyonvédelmi Kamara (hatot) indította. A cikk a hirdetés után folytatódik 

A megyén kívülről legtöbb csapattal,  szintén hattal egy mezőtúri cég nevezett. A csapatoknak 4,5 kiló 

csülökből kell csülökpörköltet vagy más, szabadtűzi ételt készíteni. A zsűri elnöke Prohászka Béla 

mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. 

 

Dátum: 2011. június 12. 

Médium: szoljon 

Mit lehet kihozni négy és fél kiló csülökből? 

Link: LINK 

 

Mit lehet kihozni négy és fél kiló csülökből? 2011. június 11. 10:14 ny. l. Szombaton reggel 9 órakor 

elkezdődött a békéscsabai sportcsarnoknál a XI. Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé főzőversenye. 

Kilencvenhat csapat nevezett, a legtöbb együttest, tízet a Budapest Bank Békéscsabai Bankműveleti 

Központja és az Országos Vagyonvédelmi Kamara (hatot) indította. A cikk a hirdetés után folytatódik 

A megyén kívülről legtöbb csapattal,  szintén hattal egy mezőtúri cég nevezett. A csapatoknak 4,5 kiló 

csülökből kell csülökpörköltet vagy más, szabadtűzi ételt készíteni. A zsűri elnöke Prohászka Béla 

mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke. 

 

  

http://beol.hu/bekes/kozelet/mit-lehet-kihozni-negy-es-fel-kilo-csulokbol-382860
http://www.baon.hu/bekes/kozelet/mit-lehet-kihozni-negy-es-fel-kilo-csulokbol-382860
http://www.szoljon.hu/bekes/kozelet/mit-lehet-kihozni-negy-es-fel-kilo-csulokbol-382860
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2011. június 16. 
 

 

Dátum: 2011. június 16. 

Portál:  

Napló Online 
Szerző: Halmos György 

Átlagos mértékű a lakásvédelem 
Link: http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20110616_biztonsagos_otthon 

 

Veszprém - Lezárult a városi rendőrkapitányság és a megyei vagyonvédelmi kamara Biztonságos 

Otthon elnevezésű akciójának első része, több százan tekintették meg és töltötték ki a 

vagyonvédelemmel kapcsolatos kérdőívet. 

Sánta Károly, a megyei vagyonvédelmi kamara elnöke a program zárásként rendezett tegnapi 

sajtótájékoztatón arról beszélt: sokan juttatták vissza a lakásbiztonsággal kapcsolatos kérdőívet, ami 

azt jelenti, hogy a biztonság fontos szerepet tölt be az emberek életében.  

- Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki nagyobb gondot fordítson saját és értéktárgyai 

biztonságára - hangsúlyozt a veszprémi rendőrkapitány. Dr. Giczi Róbert ezredes elmondta, hogy a 

programhoz kapcsolódó játékban százharmincöten vettek részt, közülük került ki a négy győztes. 

A kapitány azon reményének adott hangot, hogy a kérdőív kérdéseire adott válaszok és az értékelés 

kapcsán sokan elgondolkodnak, vajon mennyire biztonságos az az otthon, amiben ők laknak? - 

Szeretnénk, ha azoknak, akiknek a pontszámok alapján az átlagosnál sebezhetőbb kategóriába került 

a lakásuk, változtatnának a jövőben ezen a helyzeten. 

Az értékelt kérdőíveket egyébként már megsemmisítették. A válaszok alapján az a következtetés 

vonható le, hogy a lakások tulajdonosai közepesen, vagy az átlagosnál nagyobb mértékben tartják 

veszélyeztetettnek ingatlanjaikat. Az értékelésben részt vevőknek nem voltak illuzióik, de arra ők sem 

számítottak, hogy a válaszadók ennyire önkritikusak lesznek - hangzott el.  

A rendezvényen adták át a vagyonvédelmi kamara tagjai által felajánlott díjakat. A lakásriasztót 

Takács István vehette át, míg a távfelügyeleti szolgáltatás nyertese Karisztl Ádám, Horváth Krisztina 

és Zab Istvánné lett. 

Tavaly a kapitányság területén 36 lakásbetörés történt, további 234 üzletet, boltot, hétvégi házat, 

garázst, tárolót törtek fel. A lakásbetöréssel okozott kár átlagosan százezer forint, de előfordultak 

milliós károk is. A bűncselekmények vizsgálata során kiderült: számos esetben a lakások minimális 

védelemmel voltak csak ellátva. 

 

  

http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20110616_biztonsagos_otthon
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Dátum: 2011. június 19. 

Médium:  

BEOL 
Szerző: -- 

Cím:  

A jég hátán is megél Tímea, az idei Miss Security győztese 
Link: http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-jeg-hatan-is-megel-timea-az-idei-miss-security-gyoztese-

384270 

 

A zalaegerszegi Lakiné Nagy Tímea nyerte el az idei „Miss Security” címet a vagyon-, 

személyvédelmi és magánnyomozói kamara versenyén a múlt hétvégén Békéscsabán. 

- Nem szeretek korán kelni, de most mindegy volt, mert mindössze pár órát aludtam, ugyanis hajnalig 

dolgoztam, kezdi szabadkozással a szépségkirálynő. Törékeny, szinte kislányos alkat, mosolygós 

tekintet, áradó derű, ő Lakiné Nagy Tímea, aki az elmúlt hét végén elnyerte az idei „Miss Security” 

címet Békéscsabán, a vagyon-, személyvédelmi és magánnyomozói kamara versenyén, ahol 23 hölgy 

közül választotta ki a zsűri - írja a zalaihirlap.hu. 

– Főnököm ösztönzésére neveztem be, mert nekem nincs sok önbizalmam – árulja el a G4S 

pénzszállító cégnél értéktárosként dolgozó fiatalasszony. Önbizalomhiányára azonban rögvest 

rácáfolni látszik, mert olyan profin viselkedik fotósunk kamerája előtt. 

– Ezt az iskolában tanultam, ruhakészítőként érettségiztem 2000-ben az egerszegi Munkácsyban – 

huppan le a székre, és fejéről leveszi a diadémot. – Terveztük, varrtuk és be is mutattuk a ruhákat, 

modellkedtünk – magyarázza. – Szerintem fontos, hasznos, hogy a nő tudjon varrni. Hobbi szinten 

érdekelt is, végül csak pár hónapot dolgoztam a szakmámban.  

Azóta sok munkahelyen megfordultam, főleg üzletkötéssel, marketinggel foglalkoztam, a diplomámat 

PR-menedzser szakon szereztem a szombathelyi főiskolán hat éve. Nem volt könnyű munka mellett, a 

főállásomon túl hét évig még a telefonos lelki segélyszolgálatnál is dolgoztam.  

Nagyon jól éreztem magamat, az az életem, ha emberekkel bánhatok. Közösségben létezni fontos 

számomra, mindig megtalálom a helyemet, könnyen szót értek másokkal. A mai világban szükség van 

a türelemre, ne legyünk stresszesek, de ha mégis, jó, ha akad valaki, aki ezt kezeli – mosolyodik el. 

Aztán négy éve váltott, elkerült jelenlegi munkahelyére. Jövőjét is e területen képzeli el, de magasabb 

szinten, szeretné hasznosítani a diplomáját; most is tanul, német után most épp angolt, a tervei  

között még jog, esetleg pszichológia szerepel. Életéből a mozgás, a sport nem maradhat ki, minden, 

ami férfias, határozza meg az érdeklődési kört. Korábban focizott is, atletizált, manapság pingpong, 

túrakerékpározás jöhet, kezdi sorolni. No és a lövészet. 

A vagyonőri végzettséget megszerezve fegyvervizsgát is tett, kikapcsolódásként a gellénházi lőtéren 

emeli célra 0,22-es kispuskáját. Belefér a szabadidejébe a motorkerékpározás, amit férjével űz, akihez 

két éve kötötte életét; a legjobb tűzoltóhoz, ahogy jellemzi párját.  

– Kemény és határozott vagyok, aki a jég hátán is megél, de mégis kevés az önbizalmam. Nem hiszek 

a csillagjegyekben, de bennem tetten érhető az ikrek kettőssége, június 5-én volt a születésnapom.  

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-jeg-hatan-is-megel-timea-az-idei-miss-security-gyoztese-384270
http://www.beol.hu/bekes/kozelet/a-jeg-hatan-is-megel-timea-az-idei-miss-security-gyoztese-384270
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Ez a győzelem hatalmas lökést adott az önbecsülésemnek. Formaruhában és alkalmi öltözetben 

léptünk fel. A verseny előtt órákig gyakoroltuk a mozgás koreográfiáját, nekem mindenkinél 

fontosabb volt, hogy jól sikerüljön. Ezzel valahogy kompenzáltam, bizonyítottam magamnak is, 

nekem ez dupla küzdelem volt – kérdő tekintetemre folytatja. 

– Tizenhárom éves koromban megoperálták a jobb lábamat, és megsérült az ideg, emiatt újra kellett 

tanulnom járni, évekig nem bírtam ezen túltenni magamat. Nőként nagyon fontos a külcsín, 

összhangot kell teremteni a lélek és a test között, s ez kemény küzdelem. Sokan észre sem veszik a 

járásomon, de én tudok róla, ez is bizonyítja, hogy minden itt bent, a fejben dől el – mondja 

határozottan. 

 

 

Dátum: 2011. június 19. 

Médium:  

FMh.hu 
Szerző: PLT 

Cím:  

Értékes szépség: Íme Miss Security 
Link: http://www.fmh.hu/puder_nelkul-test/20110616_miss_security_2011 

 

- Nem szeretek korán kelni, de most mindegy volt, mert mindössze pár órát aludtam, ugyanis 

hajnalig dolgoztam, kezdi szabadkozással a szépségkirálynő. Törékeny, szinte kislányos alkat, 

mosolygós tekintet, áradó derű, ő Lakiné Nagy Tímea, aki az elmúlt hét végén elnyerte az idei 

„Miss Security” címet Békéscsabán, a vagyon-, személyvédelmi és magánnyomozói kamara 

versenyén, ahol 23 hölgy közül választotta ki a zsűri. 

– Főnököm ösztönzésére neveztem be, mert nekem nincs sok önbizalmam – árulja el a G4S 

pénzszállító cégnél értéktárosként dolgozó fiatalasszony. Önbizalomhiányára azonban rögvest 

rácáfolni látszik, mert olyan profin viselkedik fotósunk kamerája előtt.  

– Ezt az iskolában tanultam, ruhakészítőként érettségiztem 2000-ben az egerszegi Munkácsyban – 

huppan le a székre, és fejéről leveszi a diadémot. – Terveztük, varrtuk és be is mutattuk a ruhákat, 

modellkedtünk – magyarázza. – Szerintem fontos, hasznos, hogy a nő tudjon varrni. Hobbi szinten 

érdekelt is, végül csak pár hónapot dolgoztam a szakmámban. Azóta sok munkahelyen 

megfordultam, főleg üzletkötéssel, marketinggel foglalkoztam, a diplomámat PR-menedzser szakon 

szereztem a szombathelyi főiskolán hat éve. Nem volt könnyű munka mellett, a főállásomon túl hét 

évig még a telefonos lelki segélyszolgálatnál is dolgoztam. Nagyon jól éreztem magamat, az az 

életem, ha emberekkel bánhatok. Közösségben létezni fontos számomra, mindig megtalálom a 

helyemet, könnyen szót értek másokkal. A mai világban szükség van a türelemre, ne legyünk 

stresszesek, de ha mégis, jó, ha akad valaki, aki ezt kezeli – mosolyodik el. 

Aztán négy éve váltott, elkerült jelenlegi munkahelyére. Jövőjét is e területen képzeli el, de magasabb 

szinten, szeretné hasznosítani a diplomáját; most is tanul, német után most épp angolt, a tervei  

között még jog, esetleg pszichológia szerepel. Életéből a mozgás, a sport nem maradhat ki, minden, 

ami férfias, határozza meg az érdeklődési kört. Korábban focizott is, atletizált, manapság pingpong, 

túrakerékpározás jöhet, kezdi sorolni. No és a lövészet.  

http://www.fmh.hu/puder_nelkul-test/20110616_miss_security_2011
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A vagyonőri végzettséget megszerezve fegyvervizsgát is tett, kikapcsolódásként a gellénházi lőtéren 

emeli célra 0,22-es kispuskáját. Belefér a szabadidejébe a motorkerékpározás, amit férjével űz, akihez 

két éve kötötte életét; a legjobb tűzoltóhoz, ahogy jellemzi párját.  

– Kemény és határozott vagyok, aki a jég hátán is megél, de mégis kevés az önbizalmam. Nem hiszek 

a csillagjegyekben, de bennem tetten érhető az ikrek kettőssége, június 5-én volt a születésnapom. Ez 

a győzelem hatalmas lökést adott az önbecsülésemnek. Formaruhában és alkalmi öltözetben léptünk 

fel. A verseny előtt órákig gyakoroltuk a mozgás koreográfiáját, nekem mindenkinél fontosabb volt, 

hogy jól sikerüljön. Ezzel valahogy kompenzáltam, bizonyítottam magamnak is, nekem ez dupla 

küzdelem volt – kérdő tekintetemre folytatja.  

– Tizenhárom éves koromban megoperálták a jobb lábamat, és megsérült az ideg, emiatt újra kellett 

tanulnom járni, évekig nem bírtam ezen túltenni magamat. Nőként nagyon fontos a külcsín, 

összhangot kell teremteni a lélek és a test között, s ez kemény küzdelem. Sokan észre sem veszik a 

járásomon, de én tudok róla, ez is bizonyítja, hogy minden itt bent, a fejben dől el – mondja 

határozottan. 

 

 

Dátum: 2011. június 19. 

Médium:  

DH-online.hu 
Szerző: PLT 

Cím:  

Értékes szépség: Íme Miss Security 
Link: http://dh-online.hu/puder_nelkul-test/20110616_miss_security_2011 

 

- Nem szeretek korán kelni, de most mindegy volt, mert mindössze pár órát aludtam, ugyanis 

hajnalig dolgoztam, kezdi szabadkozással a szépségkirálynő. Törékeny, szinte kislányos alkat, 

mosolygós tekintet, áradó derű, ő Lakiné Nagy Tímea, aki az elmúlt hét végén elnyerte az idei 

„Miss Security” címet Békéscsabán, a vagyon-, személyvédelmi és magánnyomozói kamara 

versenyén, ahol 23 hölgy közül választotta ki a zsűri. 

– Főnököm ösztönzésére neveztem be, mert nekem nincs sok önbizalmam – árulja el a G4S 

pénzszállító cégnél értéktárosként dolgozó fiatalasszony. Önbizalomhiányára azonban rögvest 

rácáfolni látszik, mert olyan profin viselkedik fotósunk kamerája előtt.  

– Ezt az iskolában tanultam, ruhakészítőként érettségiztem 2000-ben az egerszegi Munkácsyban – 

huppan le a székre, és fejéről leveszi a diadémot. – Terveztük, varrtuk és be is mutattuk a ruhákat, 

modellkedtünk – magyarázza. – Szerintem fontos, hasznos, hogy a nő tudjon varrni. Hobbi szinten 

érdekelt is, végül csak pár hónapot dolgoztam a szakmámban. Azóta sok munkahelyen 

megfordultam, főleg üzletkötéssel, marketinggel foglalkoztam, a diplomámat PR-menedzser szakon 

szereztem a szombathelyi főiskolán hat éve. Nem volt könnyű munka mellett, a főállásomon túl hét 

évig még a telefonos lelki segélyszolgálatnál is dolgoztam. Nagyon jól éreztem magamat, az az 

életem, ha emberekkel bánhatok. Közösségben létezni fontos számomra, mindig megtalálom a 

helyemet, könnyen szót értek másokkal. A mai világban szükség van a türelemre, ne legyünk 

stresszesek, de ha mégis, jó, ha akad valaki, aki ezt kezeli – mosolyodik el. 

http://dh-online.hu/puder_nelkul-test/20110616_miss_security_2011
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Aztán négy éve váltott, elkerült jelenlegi munkahelyére. Jövőjét is e területen képzeli el, de magasabb 

szinten, szeretné hasznosítani a diplomáját; most is tanul, német után most épp angolt, a tervei  

között még jog, esetleg pszichológia szerepel. Életéből a mozgás, a sport nem maradhat ki, minden, 

ami férfias, határozza meg az érdeklődési kört. Korábban focizott is, atletizált, manapság pingpong, 

túrakerékpározás jöhet, kezdi sorolni. No és a lövészet.  

A vagyonőri végzettséget megszerezve fegyvervizsgát is tett, kikapcsolódásként a gellénházi lőtéren 

emeli célra 0,22-es kispuskáját. Belefér a szabadidejébe a motorkerékpározás, amit férjével űz, akihez 

két éve kötötte életét; a legjobb tűzoltóhoz, ahogy jellemzi párját.  

– Kemény és határozott vagyok, aki a jég hátán is megél, de mégis kevés az önbizalmam. Nem hiszek 

a csillagjegyekben, de bennem tetten érhető az ikrek kettőssége, június 5-én volt a születésnapom. Ez 

a győzelem hatalmas lökést adott az önbecsülésemnek. Formaruhában és alkalmi öltözetben léptünk 

fel. A verseny előtt órákig gyakoroltuk a mozgás koreográfiáját, nekem mindenkinél fontosabb volt, 

hogy jól sikerüljön. Ezzel valahogy kompenzáltam, bizonyítottam magamnak is, nekem ez dupla 

küzdelem volt – kérdő tekintetemre folytatja.  

– Tizenhárom éves koromban megoperálták a jobb lábamat, és megsérült az ideg, emiatt újra kellett 

tanulnom járni, évekig nem bírtam ezen túltenni magamat. Nőként nagyon fontos a külcsín, 

összhangot kell teremteni a lélek és a test között, s ez kemény küzdelem. Sokan észre sem veszik a 

járásomon, de én tudok róla, ez is bizonyítja, hogy minden itt bent, a fejben dől el – mondja 

határozottan. 

 

 

Dátum: 2011. június 19. 

Médium:  

Zalaihírlap online 
Szerző: PLT 

Cím:  

Értékes szépség: íme Miss Security 
Link: http://zalaihirlap.hu/puder_nelkul-test/20110616_miss_security_2011 

 

- Nem szeretek korán kelni, de most mindegy volt, mert mindössze pár órát aludtam, ugyanis 

hajnalig dolgoztam, kezdi szabadkozással a szépségkirálynő. Törékeny, szinte kislányos alkat, 

mosolygós tekintet, áradó derű, ő Lakiné Nagy Tímea, aki az elmúlt hét végén elnyerte az idei 

„Miss Security” címet Békéscsabán, a vagyon-, személyvédelmi és magánnyomozói kamara 

versenyén, ahol 23 hölgy közül választotta ki a zsűri. 

– Főnököm ösztönzésére neveztem be, mert nekem nincs sok önbizalmam – árulja el a G4S 

pénzszállító cégnél értéktárosként dolgozó fiatalasszony. Önbizalomhiányára azonban rögvest 

rácáfolni látszik, mert olyan profin viselkedik fotósunk kamerája előtt.  

– Ezt az iskolában tanultam, ruhakészítőként érettségiztem 2000-ben az egerszegi Munkácsyban – 

huppan le a székre, és fejéről leveszi a diadémot. – Terveztük, varrtuk és be is mutattuk a ruhákat, 

modellkedtünk – magyarázza. – Szerintem fontos, hasznos, hogy a nő tudjon varrni. Hobbi szinten 

érdekelt is, végül csak pár hónapot dolgoztam a szakmámban. Azóta sok munkahelyen 

megfordultam, főleg üzletkötéssel, marketinggel foglalkoztam, a diplomámat PR-menedzser szakon 

szereztem a szombathelyi főiskolán hat éve. Nem volt könnyű munka mellett, a főállásomon túl hét 

http://zalaihirlap.hu/puder_nelkul-test/20110616_miss_security_2011
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évig még a telefonos lelki segélyszolgálatnál is dolgoztam. Nagyon jól éreztem magamat, az az 

életem, ha emberekkel bánhatok. Közösségben létezni fontos számomra, mindig megtalálom a 

helyemet, könnyen szót értek másokkal. A mai világban szükség van a türelemre, ne legyünk 

stresszesek, de ha mégis, jó, ha akad valaki, aki ezt kezeli – mosolyodik el. 

Aztán négy éve váltott, elkerült jelenlegi munkahelyére. Jövőjét is e területen képzeli el, de magasabb 

szinten, szeretné hasznosítani a diplomáját; most is tanul, német után most épp angolt, a tervei  

között még jog, esetleg pszichológia szerepel. Életéből a mozgás, a sport nem maradhat ki, minden, 

ami férfias, határozza meg az érdeklődési kört. Korábban focizott is, atletizált, manapság pingpong, 

túrakerékpározás jöhet, kezdi sorolni. No és a lövészet.  

A vagyonőri végzettséget megszerezve fegyvervizsgát is tett, kikapcsolódásként a gellénházi lőtéren 

emeli célra 0,22-es kispuskáját. Belefér a szabadidejébe a motorkerékpározás, amit férjével űz, akihez 

két éve kötötte életét; a legjobb tűzoltóhoz, ahogy jellemzi párját.  

– Kemény és határozott vagyok, aki a jég hátán is megél, de mégis kevés az önbizalmam. Nem hiszek 

a csillagjegyekben, de bennem tetten érhető az ikrek kettőssége, június 5-én volt a születésnapom. Ez 

a győzelem hatalmas lökést adott az önbecsülésemnek. Formaruhában és alkalmi öltözetben léptünk 

fel. A verseny előtt órákig gyakoroltuk a mozgás koreográfiáját, nekem mindenkinél fontosabb volt, 

hogy jól sikerüljön. Ezzel valahogy kompenzáltam, bizonyítottam magamnak is, nekem ez dupla 

küzdelem volt – kérdő tekintetemre folytatja.  

– Tizenhárom éves koromban megoperálták a jobb lábamat, és megsérült az ideg, emiatt újra kellett 

tanulnom járni, évekig nem bírtam ezen túltenni magamat. Nőként nagyon fontos a külcsín, 

összhangot kell teremteni a lélek és a test között, s ez kemény küzdelem. Sokan észre sem veszik a 

járásomon, de én tudok róla, ez is bizonyítja, hogy minden itt bent, a fejben dől el – mondja 

határozottan. 
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Dátum: 2011. június 26. 

Médium:  

Zalahírlap Online 
Szerző: Varga Lívia 

Cím:  

Őrző-védők családi napja a csácsi arborétumban 
Link: http://zalaihirlap.hu/helyi_kiadasok-

zalaegerszeg_kornyeke/20110626_orzo_vedok_Csaladi_napja 

 

Ismerős operett dallama töltötte be a teret, miközben a kétfős csapatok már a tojásdobó versenyre 

készültek. Mások, kollégáikkal beszélgetve, egyszerűen csak jól érezték magukat. 

Az idő kicsivel talán hűvösebb volt az ilyenkor megszokottnál, ám ez senkinek nem szegte kedvét a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Zala Megyei Szervezetének szombati 

rendezvényén. 

- Második alkalommal szerveztük meg a családi napot, amire a megye minden részéből érkeztek 

kollégák - bocsátja előre Horváth József elnök. - Célunk az összetartás erősítése, s hogy a sok munka 

után picit felszabadulhassanak a kollégák. 

Kora délutánig több mint 350-en látogattak ki az egyébként egész napos,  programokban bővelkedő 

családi napra. Volt, aki tizedmagával érkezett. 

Németh János vagyonőr, aki a szervezésből is kivette részét, már reggel hétkor kint volt az 

arborétumban, kollégáival ugyanis pacalpörköltet készített, s később a tojásdobáló versenyben is 

részt vett. 

Láthatóan mindenki jól érezte magát. A Hevesi-színház művészei, Hertelendy Attila és Foki Veronika 

által előadott dalcsokor csak fokozta a közönség  hangulatát, amelyet később Mutyi bohóc, Viola 

Attila bűvész, az Albartosz táncegyüttes, valamint a Speed kötélugrók tartottak szinten. 

Jövőre pedig jön a folytatás, mégpedig  a Miss Security versennyel összekötve, idén ugyanis a 

zalaegerszegi Lakiné Nagy Tímea nyerte el a címet, s ezzel a zalai szervezés jogát. Ő szintén ott volt a 

családi napon, s a már oly' sokat emlegetett tojásdobáló versenyen is indult. 

 

  

http://zalaihirlap.hu/helyi_kiadasok-zalaegerszeg_kornyeke/20110626_orzo_vedok_Csaladi_napja
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Dátum: 2011. június 29. 

Médium:  

Népszabadság Online 
Szerző: Baka F. Zoltán 

Cím:  

Teremőr lesz a felesleges rendőrökből? 
Link: http://nol.hu/gazdasag/muzeumor_lesz_a_felesleges_rendorokbol_ 

 

Egyebek mellett a gyermekvédelmi igazgatásban kereshetnek feladatot a jövőben a hivatásos 

állomány, vagyis a rendvédelmi, fegyveres testületek tagjainak egy kedden megjelent 

kormányhatározat alapján, de a menüben szerepel a közgyűjtemény területe is. 

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent a közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló 

kormányhatározat, amelyben egészen 2012 közepéig szabnak meg határidőket az elvégzendő 

feladatok teljesítésére. Ezek sorában a legérdekesebb talán a 6. pont., amelyik a belügyminiszternek, 

valamint a honvédelmi és a nemzetgazdasági miniszternek írja elő, hogy 2011. augusztus 31.-ig 

mérjék fel, milyen intézkedések szükségesek a hivatásos állomány tagjai "horizontális mobilitásának a 

közalkalmazotti szféra egyes területeire történő kiterjesztéséhez". 

Magyarul azt kell felmérni, hogyan lehet a közigazgatás más területein hasznosítani a rendvédelmi, 

fegyveres testületek hivatásos állományába tartozó dolgozóit. A határozat meg is jelöl néhány 

területet, ahol szóba jöhet a foglalkoztatásuk: ilyen a közoktatás, a szociális és gyermekvédelmi 

igazgatás, az egészségügy. De a határozat alapján az is előfordulhat, hogy a művészeti, 

közművelődési, közgyűjteményi területen, tehát például múzeumokban találnak majd számukra 

munkát, illetve tudják segíteni az ottani elhelyezkedésüket. 

Az életpálya modell alkalmazása már régóta dédelgetett terve a kormányoknak, ám mostanában 

nagyobb figyelmet kapott, mióta a hivatásos állomány kedvezményeit, szerzett jogait - például a 

korkedvezményes nyugdíjazást - igyekszik csorbítani a kormány. A tervekből arra lehet következtetni, 

hogy az állomány feleslegesnek ítélt része számukra új feladatokkal lesz kénytelen megismerkedni, 

szélsőséges esetben múzeumőrként kereshetik majd kenyerüket. 

Az összesen 16 pontból álló feladatlista az ágazati személyi stratégiák megalkotását célozza. Ennek 

része lett a kamarai típusú érdekképviselet kialakítása a rendészeti és honvédelmi szerveknél, 

amelynek feltételrendszerét idén év végéig kell kidolgozni. Ki kell alakítani továbbá a közigazgatási 

alapvizsga új, összehangolt rendszerét. Év végéig kell kidolgozni az Integrált Közszolgálati 

Teljesítménymenedzsment Rendszer elvi és módszertani alapjait, majd jövő év júliusára annak 

informatikai bázisát. 

Ennél jóval hamarabb, már idén augusztus közepére ki kell dolgozni a rugalmas munkaidő-szervezés 

és munkavégzés lehetőségeinek szélesebb körű alkalmazását a közszférában. Egyben a túlmunka, 

ügyelet, készenlét egységesebb szabályozására is ekkorra kell javaslatot tenni. Év végéig van még idő 

megvizsgálni a Kormánytisztviselői Kártya kiterjesztésének lehetőségeit a hivatásos állományra. Ez a 

kártya alkalmas a személyi azonosításra, az e-taj, tehát az egészségügyi szolgáltatások igénybe 

vételekor szükséges azonosításra, valamint az adóigazolvány funkcióját is betölti. 
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Szerző: Népszabadság 
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Egyebek mellett a gyermekvédelmi igazgatásban kereshetnek feladatot a jövőben a hivatásos 

állomány, vagyis a rendvédelmi, fegyveres testületek tagjainak egy kedden megjelent 

kormányhatározat alapján, de a menüben szerepel a közgyűjtemény területe is. 

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent a közszolgálati életpályák összehangolásáról szóló 

kormányhatározat, amelyben egészen 2012 közepéig szabnak meg határidőket az elvégzendő 

feladatok teljesítésére. Ezek sorában a legérdekesebb talán a 6. pont., amelyik a belügyminiszternek, 

valamint a honvédelmi és a nemzetgazdasági miniszternek írja elő, hogy 2011. augusztus 31.-ig 

mérjék fel, milyen intézkedések szükségesek a hivatásos állomány tagjai "horizontális mobilitásának a 

közalkalmazotti szféra egyes területeire történő kiterjesztéséhez". 

Magyarul azt kell felmérni, hogyan lehet a közigazgatás más területein hasznosítani a rendvédelmi, 

fegyveres testületek hivatásos állományába tartozó dolgozóit. A határozat meg is jelöl néhány 

területet, ahol szóba jöhet a foglalkoztatásuk: ilyen a közoktatás, a szociális és gyermekvédelmi 

igazgatás, az egészségügy. De a határozat alapján az is előfordulhat, hogy a művészeti, 

közművelődési, közgyűjteményi területen, tehát például múzeumokban találnak majd számukra 

munkát, illetve tudják segíteni az ottani elhelyezkedésüket. 

Az életpálya modell alkalmazása már régóta dédelgetett terve a kormányoknak, ám mostanában 

nagyobb figyelmet kapott, mióta a hivatásos állomány kedvezményeit, szerzett jogait - például a 

korkedvezményes nyugdíjazást - igyekszik csorbítani a kormány. A tervekből arra lehet következtetni, 

hogy az állomány feleslegesnek ítélt része számukra új feladatokkal lesz kénytelen megismerkedni, 

szélsőséges esetben múzeumőrként kereshetik majd kenyerüket. 

Az összesen 16 pontból álló feladatlista az ágazati személyi stratégiák megalkotását célozza. Ennek 

része lett a kamarai típusú érdekképviselet kialakítása a rendészeti és honvédelmi szerveknél, 

amelynek feltételrendszerét idén év végéig kell kidolgozni. Ki kell alakítani továbbá a közigazgatási 

alapvizsga új, összehangolt rendszerét. Év végéig kell kidolgozni az Integrált Közszolgálati 

Teljesítménymenedzsment Rendszer elvi és módszertani alapjait, majd jövő év júliusára annak 

informatikai bázisát. 

Ennél jóval hamarabb, már idén augusztus közepére ki kell dolgozni a rugalmas munkaidő-szervezés 

és munkavégzés lehetőségeinek szélesebb körű alkalmazását a közszférában. Egyben a túlmunka, 

ügyelet, készenlét egységesebb szabályozására is ekkorra kell javaslatot tenni. Év végéig van még idő 

megvizsgálni a Kormánytisztviselői Kártya kiterjesztésének lehetőségeit a hivatásos állományra. Ez a 

kártya alkalmas a személyi azonosításra, az e-taj, tehát az egészségügyi szolgáltatások igénybe 

vételekor szükséges azonosításra, valamint az adóigazolvány funkcióját is betölti. 
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