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Dátum: 2011. június 4. 

Médium:  

Magyar Hírlap Online 
Szerző: Hunyor Erna 

Cím:  

„Olyanok, mint az olasz maffia” 
Link: http://magyarhirlap.hu/gazdasag/olyanok__mint_az_olasz__maffia.html 

 

Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit kihasználó 

vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon. A visszásságokra azonban 

olyan internetes portálok hívják fel a figyelmet, mint például a Kiszolgáltatott vagyonőrök fóruma, 

amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. A szakmai kamara lapunknak jelezte, 

együttműködnek a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék a piacról a csaló cégeket. 

„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a 

helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (…) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor 

előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, 

nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (…) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se 

adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási 

igazgatóságnál (tb), és a munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják 

őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tb-nél, olyanok, mint az olasz maffia. (…) 

Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals céghez 

jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó 

használatban van. Kértük, hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az 

elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, 

akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (…) A cég az embereit 

nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (…) 

A cég több néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három 

havonta más név volt a fizetési borítékra is nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni.”  

Száztíz éves tag 

Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök 

fórumán, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a 

cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901. február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 

110 (!) éves tag is. 

A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr tisztában van a 

jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre erkölcstelenebb 

módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az álláskeresők 

kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az ígért állásból 

nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. Azért 

http://magyarhirlap.hu/gazdasag/olyanok__mint_az_olasz__maffia.html
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hoztam létre ezt a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! Ossza 

meg tapasztalatait a többiekkel, melyik cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! Más 

területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy mindenütt 

jelen van a kizsákmányolás!” 

Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezete elnökének nem ismeretlenek a problémák. A Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy 

rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a 

Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott 

cégről.  

Kétszáz cég egy lakásban 

Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának 

nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom-Esztergom megyében ténykedő, élettársi 

kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a másikén pedig kétszáz cég van egy adott 

lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék 

a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 

ezer kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt 

kialakult rendszer hagyatéka. 

Háromezermilliárd 

A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat 

szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a 

másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, 

miközben a vállalási díjat elteszi.”  

Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott vagyonőröknél csapódott le, itt 

szűnt meg a legtöbb állás. Ugyanakkor megindult a minőségi kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és 

fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha egy cég korábban harminc vagyonőrt 

alkalmazott, annak – a technikai eszközök beszerzése után – elég lesz tizenkettő. Ám itt is azok 

maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke elmondta azt is, 350 és ezer 

forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol éves szinten 

háromezermilliárd forint fordul meg. 

 

 

Dátum: 2011. július 4. 

Médium:  

Egerjobbik.blogspot.com 
Szerző: Magyar Hírlap 

Cím:  

Egyes őrző-védő cégek - „Olyanok, mint az olasz maffia” 
Link: http://egerjobbik.blogspot.com/2011/07/olyanok-mint-az-olasz-maffia-egyes-orzo.html 

 

Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit kihasználó 

vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon.  

A visszásságokra azonban olyan internetes portálok hívják fel a figyelmet, mint például a 

Kiszolgáltatott vagyonőrök fóruma, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. A szakmai 

http://egerjobbik.blogspot.com/2011/07/olyanok-mint-az-olasz-maffia-egyes-orzo.html
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kamara lapunknak jelezte, együttműködnek a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék a piacról 

a csaló cégeket. 

„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a 

helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (…) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor 

előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, 

nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (…) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se 

adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási 

igazgatóságnál (tb), és a munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják 

őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tb-nél, olyanok, mint az olasz maffia. (…) 

Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals céghez 

jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó 

használatban van. Kértük, hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az 

elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, 

akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (…) A cég az embereit 

nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (…) 

A cég több néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három 

havonta más név volt a fizetési borítékra is nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni.”  

Száztíz éves tag 

Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök 

fórumán, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a 

cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901. február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 

110 (!) éves tag is. 

A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr tisztában van a 

jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre erkölcstelenebb 

módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az álláskeresők 

kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az ígért állásból 

nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. Azért 

hoztam létre ezt a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! Ossza 

meg tapasztalatait a többiekkel, melyik cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! Más 

területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy mindenütt 

jelen van a kizsákmányolás!” 

Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezete elnökének nem ismeretlenek a problémák. A Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy 

rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a 

Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott 

cégről.  

Kétszáz cég egy lakásban 

Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának 

nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom-Esztergom megyében ténykedő, élettársi 

kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a másikén pedig kétszáz cég van egy adott 

lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék 

a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 
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ezer kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt 

kialakult rendszer hagyatéka. 

Háromezermilliárd 

A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat 

szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a 

másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, 

miközben a vállalási díjat elteszi.”  

Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott vagyonőröknél csapódott le, itt 

szűnt meg a legtöbb állás. Ugyanakkor megindult a minőségi kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és 

fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha egy cég korábban harminc vagyonőrt 

alkalmazott, annak – a technikai eszközök beszerzése után – elég lesz tizenkettő. Ám itt is azok 

maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke elmondta azt is, 350 és ezer 

forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol éves szinten 

háromezermilliárd forint fordul meg. 

 

 

Dátum: 2011. július 4. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: Hunyor Erna 

Cím:  

„Olyanok, mint az olasz maffia” 
Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28697 

 

Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit kihasználó 

vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon. A visszásságokra azonban 

olyan internetes portálok hívják fel a figyelmet, mint például a Kiszolgáltatott vagyonőrök fóruma, 

amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. A szakmai kamara lapunknak jelezte, 

együttműködnek a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék a piacról a csaló cégeket. 

„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a 

helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (…) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor 

előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, 

nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (…) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se 

adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási 

igazgatóságnál (tb), és a munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják 

őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tb-nél, olyanok, mint az olasz maffia. (…) 

Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals céghez 

jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó 

használatban van. Kértük, hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az 

elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, 

akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (…) A cég az embereit 

nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (…) 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28697
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A cég több néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három 

havonta más név volt a fizetési borítékra is nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni.” 

Száztíz éves tag 

Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök 

fórumán, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a 

cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901. február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 

110 (!) éves tag is. 

A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr tisztában van a 

jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre erkölcstelenebb 

módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az álláskeresők 

kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az ígért állásból 

nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. Azért 

hoztam létre ezt a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! Ossza 

meg tapasztalatait a többiekkel, melyik cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! Más 

területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy mindenütt 

jelen van a kizsákmányolás!” 

Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezete elnökének nem ismeretlenek a problémák. A Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy 

rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a 

Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott 

cégről. 

Kétszáz cég egy lakásban 

Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának 

nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom-Esztergom megyében ténykedő, élettársi 

kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a másikén pedig kétszáz cég van egy adott 

lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék 

a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 

ezer kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt 

kialakult rendszer hagyatéka. 

Háromezermilliárd 

A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat 

szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a 

másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, 

miközben a vállalási díjat elteszi.” 

Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott vagyonőröknél csapódott le, itt 

szűnt meg a legtöbb állás. Ugyanakkor megindult a minőségi kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és 

fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha egy cég korábban harminc vagyonőrt 

alkalmazott, annak – a technikai eszközök beszerzése után – elég lesz tizenkettő. Ám itt is azok 

maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke elmondta azt is, 350 és ezer 

forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol éves szinten 

háromezermilliárd forint fordul meg. 
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Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit kihasználó 

vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon. A visszásságokra azonban 

olyan internetes portálok hívják fel a figyelmet, mint például a Kiszolgáltatott vagyonőrök fóruma, 

amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. 

A szakmai kamara lapunknak jelezte, együttműködnek a hatóságokkal, mert érdekük, hogy 

kivezessék a piacról a csaló cégeket. 

„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a 

helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (…) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor 

előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, 

nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (…) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se 

adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási 

igazgatóságnál (tb), és a munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják 

őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tb-nél, olyanok, mint az olasz maffia. (…) 

Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals céghez 

jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó 

használatban van. Kértük, hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az 

elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, 

akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (…) A cég az embereit 

nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (…) 

A cég több néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három 

havonta más név volt a fizetési borítékra is nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni.”  

Száztíz éves tag 

Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök 

fórumán, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a 

cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901. február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 

110 (!) éves tag is. 

A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr tisztában van a 

jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre erkölcstelenebb 

módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az álláskeresők 

kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az ígért állásból 

nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. Azért 

hoztam létre ezt a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! Ossza 

meg tapasztalatait a többiekkel, melyik cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! Más 

http://www.rikkancs.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:olyanok-mint-az-olasz-maffia&catid=14:allaspont&Itemid=15
http://www.rikkancs.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1612:olyanok-mint-az-olasz-maffia&catid=14:allaspont&Itemid=15
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területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy mindenütt 

jelen van a kizsákmányolás!” 

Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezete elnökének nem ismeretlenek a problémák. A Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy 

rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a 

Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott 

cégről.  

Kétszáz cég egy lakásban 

Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának 

nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom-Esztergom megyében ténykedő, élettársi 

kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a másikén pedig kétszáz cég van egy adott 

lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék 

a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 

ezer kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt 

kialakult rendszer hagyatéka. 

Háromezermilliárd 

A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat 

szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a 

másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, 

miközben a vállalási díjat elteszi.”  

Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott vagyonőröknél csapódott le, itt 

szűnt meg a legtöbb állás. Ugyanakkor megindult a minőségi kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és 

fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha egy cég korábban harminc vagyonőrt 

alkalmazott, annak – a technikai eszközök beszerzése után – elég lesz tizenkettő. Ám itt is azok 

maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke elmondta azt is, 350 és ezer 

forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol éves szinten 

háromezermilliárd forint fordul meg. 
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Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit kihasználó 

vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon. A visszásságokra azonban 

olyan internetes portálok hívják fel a figyelmet, mint például a Kiszolgáltatott vagyonőrök fóruma, 

amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. A szakmai kamara lapunknak jelezte, 

együttműködnek a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék a piacról a csaló cégeket. 

http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=80568
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„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a 

helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (...) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor 

előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, 

nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (...) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se 

adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási 

igazgatóságnál (tb), és a munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják 

őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tb-nél, olyanok, mint az olasz maffia. (...) 

Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals céghez 

jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó 

használatban van. Kértük, hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az 

elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, 

akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (...) A cég az embereit 

nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (...) 

A cég több néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három 

havonta más név volt a fizetési borítékra is nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni."  

Száztíz éves tag 

Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök 

fórumán, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a 

cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901. február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 

110 (!) éves tag is. 

A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr tisztában van a 

jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre erkölcstelenebb 

módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az álláskeresők 

kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az ígért állásból 

nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. Azért 

hoztam létre ezt a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! Ossza 

meg tapasztalatait a többiekkel, melyik cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! Más 

területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy mindenütt 

jelen van a kizsákmányolás!" 

Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos 

Szervezete elnökének nem ismeretlenek a problémák. A Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy 

rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a 

Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott 

cégről.  

Kétszáz cég egy lakásban 

Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának 

nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom-Esztergom megyében ténykedő, élettársi 

kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a másikén pedig kétszáz cég van egy adott 

lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék 

a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 

ezer kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt 

kialakult rendszer hagyatéka. 
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Háromezermilliárd 

A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat 

szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a 

másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, 

miközben a vállalási díjat elteszi."  

Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott vagyonőröknél csapódott le, itt 

szűnt meg a legtöbb állás. Ugyanakkor megindult a minőségi kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és 

fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha egy cég korábban harminc vagyonőrt 

alkalmazott, annak - a technikai eszközök beszerzése után - elég lesz tizenkettő. Ám itt is azok 

maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke elmondta azt is, 350 és ezer 

forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol éves szinten 

háromezermilliárd forint fordul meg. 

 

 

Dátum: 2011. július 4. 

Médium:  

Magyar Hírlap 
Szerző: Hunyor Erna 

Cím:  

„Olyanok, mint az olasz maffia” 
 

Vélhetően senki sem tudja pontosan, hogy hány tisztességtelen, a munkavállalóit kihasználó 

vagyonvédelemmel foglalkozó cég tevékenykedik Magyarországon. A visszásságokra azonban 

olyan internetes portálok hívják fel a figyelmet, mint például a Kiszolgáltatott vagyonőrök fóruma, 

amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. A szakmai kamara lapunknak jelezte, 

együttműködnek a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék a piacról a csaló cégeket. 

„Szabadságot nem fizet, jóval a garantált bérminimum alatti órabérben dolgoztat, nem fizet ki, vagy 

ha igen, csak részlegesen. Ha beteg leszel, nem mehetsz betegállományba, mert a főnök közli: van a 

helyedre más, táppénz ugyanis nincs. (…) A munkaügyi ellenőrzéseken (amelyek időpontját sokszor 

előre tudják a tulajdonosok) egyszer-egyszer elbukik a cég, de mivel alvállalkozón keresztül dolgoztat, 

nehéz rájuk húzni a vizes lepedőt. (…) Amikor elmentem passzív táppénzre, akkor derült ki, hogy se 

adót, se tb-t nem fizettek utánam. Feljelentettem őket az adóhatóságnál, a társadalombiztosítási 

igazgatóságnál (tb), és a munkaügyön. Egy évig leveleztem a pénzemért. A mai napig nem találják 

őket a bejegyzett címük alapján. Azt mondták a tb-nél, olyanok, mint az olasz maffia. (…) 

Szeptembertől dolgoztam a kft.-nek, szakmai minimálbéres bejelentést ígértek, ám fals céghez 

jelentettek be. Munkaruha hat emberre: két agyonnyűtt pulóver és két kabát, amely állandó 

használatban van. Kértük, hogy tisztítsák ki a kabátokat, mert már büdösek. Válasz: az 

elkövetkezendő tíz évben biztos nem lesz kitisztítva. Munkaszerződést nem adtak, amikor kértem, 

akkor egy üres, kitöltetlen munkaszerződést nyomtak a kezembe, és kirúgtak. (…) A cég az embereit 

nyolc órával jelenti be, de 24 órát kell dolgozni, és se szabit, se táppénzt, se pótlékokat nem fizet. (…) 

A cég több néven futott, mindig más nevet kellett mondani, ha valaki érdeklődött. Két-három 

havonta más név volt a fizetési borítékra is nyomtatva. A borítékot aláírva vissza kellett adni.” 

Száztíz éves tag 
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Ilyen és ehhez hasonló beírásokkal, panaszokkal találkozhatunk a Kiszolgáltatott vagyonőrök 

fórumán, amelyen létrehozták a munkaadók feketelistáját. Itt találhatunk olyan céget is, amelynek a 

cégirataiban szerepel egy 1919. június 28-i és egy 1901. február 24-i születésű, tehát 92, valamint egy 

110 (!) éves tag is. A weblap létrehozói azt írták: „Bizonyára minden dolgozó és álláskereső vagyonőr 

tisztában van a jelenlegi elkeserítő körülményekkel. A munkaadók saját kapzsi céljaikért egyre 

erkölcstelenebb módon zsákmányolják ki a kiszolgáltatott alkalmazottjaikat. De ismerős dolog az 

álláskeresők kihasználása is, amikor állást ígérnek ingyenes próbanap fejében. Természetesen az ígért 

állásból nem lesz semmi, és a következő napon már egy másik balek teljesít ingyenes szolgálatot. 

Azért hoztam létre ezt a fórumot, hogy kiszűrjük ezeket, állítsunk össze feketelistát a munkaadókról! 

Ossza meg tapasztalatait a többiekkel, melyik cégnél érdemes dolgozni, vagy melyiktől kell óvakodni! 

Más területen dolgozók és álláskeresők véleményét is örömmel fogadjuk, mert tudjuk hogy 

mindenütt jelen van a kizsákmányolás!” Németh Ferencnek, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete elnökének nem ismeretlenek a problémák. A 

Magyar Hírlapnak azt mondta: ilyen ügy rengeteg van. Ha egy munkavállaló bejelentést tesz a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) vagy a Munkaügyi Főfelügyelethez, azok rendszerint 

megkeresik a kamarát, és információt kérnek az adott cégről.  

Kétszáz cég egy lakásban  

Sokszor az derül ki, hogy öt, nyolc vagy még több cég volt a bepanaszolt vállalkozás tulajdonosának 

nevén. A kamara legextrémebb esete egy Komárom- Esztergom megyében ténykedő, élettársi 

kapcsolatban élő páros üzlete: az egyikük nevén 121, a másikén pedig kétszáz cég van egy adott 

lakásba bejegyezve. A szakmai kamara együttműködik a hatóságokkal, mert érdekük, hogy kivezessék 

a piacról a csaló cégeket. Az elnök egyetért azzal, hogy a mintegy 120 ezer vagyonőrből csaknem 119 

ezer kiszolgáltatott, ám rögtön hozzáteszi: ez nem az elmúlt egy, hanem az utóbbi két évtized alatt 

kialakult rendszer hagyatéka. 

Háromezermilliárd 

A kiszolgáltatott vagyonőrök fórumán volt, aki azt írta: „Többen rájöttek arra, hogy nem kell olajat 

szőkíteni a gyors meggazdagodáshoz, hiszen ott nagy a lebukás veszélye. Elég, ha az egyik cégből a 

másikba menekül úgy, hogy közben a hátrahagyott munkavállalókat nem vagy csak részben fizeti ki, 

miközben a vállalási díjat elteszi.” Németh Ferenc szerint a válság főként az építőiparban alkalmazott 

vagyonőröknél csapódott le, itt szűnt meg a legtöbb állás. Ugyanakkor megindult a minőségi 

kiválasztódás is. Egyre olcsóbb és fejlettebb a technikai védelem, ami azt jelenti, hogy ha egy cég 

korábban harminc vagyonőrt alkalmazott, annak – a technikai eszközök beszerzése után – elég lesz 

tizenkettő. Ám itt is azok maradhatnak, akik magasabban képzett szakemberek. A kamara elnöke 

elmondta azt is, 350 és ezer forint közötti nettó órabér a jellemző a hazai biztonsági iparágban, ahol 

éves szinten háromezermilliárd forint fordul meg. 
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Dátum: 2011. július 15. 

Médium:  

Szoljon 
Szerző: Németh Gergő 

Cím:  

A tolvaj autóval hajtott a biztonsági őrnek, a másikra rálőttek 
Link: http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-

ornek-a-masikra-ralottek-389303 

 

A vagyonőrök állandó veszély mellett végzik a munkájukat. Bár az extrém esetek ritkák, előfordul, 

hogy a sarokba szorított tolvaj fegyverrel vagy éppen szalámival támad. Őket ilyen esetben a 

kamara anyagilag támogatja, ám jövőre nehéz helyzetbe kerülhetnek: elveszíthetik tagjaik és 

bevételeik nagy részét. 

A közelmúltban immár második alkalommal rendezték meg a megyei vagyonőrnapot Szolnokon. Itt 

többek között szakmai elismeréseket osztottak ki a munkájukat kiemelkedően végző vagyonőröknek, 

akik nap, mint nap egy esetleges támadás veszélyével is dacolnak. Az ilyen alkalmakkor kitüntetett 

személyek nem feltétlenül hőstetteket vittek véghez, de akad közöttük olyan, aki tűzpárbajban sérült 

meg, vagy kalandos körülmények között fogott el egy kórházi tolvajt. 

A minap vehette át a kiváló vagyonőr címet az a férfi, aki egy, a szolnoki Hetényi Géza Megyei 

Kórházban álruhában garázdálkodó tolvaj elfogásában vett részt. A gyanús férfi egy osztályvezető 

főorvos szobájából lépett ki köpenybe öltözve, orvosnak álcázva magát, s magával vitte a főorvos 

pénztárcáját. Az „adjunktus” nyomába dr. Mihail Sepetykó szegődött, aki rövid autós üldözés után 

csípte fülön a tolvajt a biztonsági szakember segítségével. 

Mint azt Fehér István, a megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) elnöke elmondta, előfordul, hogy egy-egy munkatársuk megsérül, vagy tartós 

egészségkárosodást szenved akció közben. Őket lehetőségeikhez mérten igyekeznek segíteni. 

— A vagyonőrök, főleg a fővárosban és annak vonzáskörzetében lévő bevásárlóközpontokban 

rendszeresen szembesülnek azzal, hogy megfenyegetik, vagy éppen a munkaidő letelte után 

megvárják és megverik őket — folytatta Fehér István. 

— Nálunk a megyében szerencsére eddig nem nagyon voltak gyakoriak az ilyen támadások. A 

legutóbb 2010 augusztusában Budapesten, az egyik hipermarketben kitörő lövöldözésben sérült meg 

egy szolnoki fiatal vagyonőr. Bolti tolvajokkal szemben intézkedett, amikor az egyik tetten ért férfi 

lövöldözni kezdett a biztonsági őrök irodájában. A hason lőtt biztonsági őr életét, saját elmondása 

szerint az átlagosnál nagyobb övcsatja menthette meg. Felépülését az országos és a megyei kamara is 

támogatta anyagilag. 

— Az állandó sérülésveszély a munkánk része — mutatott rá Fehér István. — Pár évvel ezelőtt egy 

megyeszékhelyen működő üzlet előtt ütött el egy tolvaj egy biztonsági őrt. A férfi fizetés nélkül akart 

távozni, az őr ezt kiszúrva azonnal utána eredt. Mire kiért, a tolvaj már kocsiba pattant, ő pedig 

kismotorral szegődött a nyomába. Amikor bevágott elé, hogy megállítsa, az üldözött bűnöző elütötte 

http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-masikra-ralottek-389303
http://www.szoljon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-masikra-ralottek-389303
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az autójával. Szintén évekkel ezelőtt egy másik nagyáruházban egy rúd szalámit ellopó férfit értek 

tetten és kísértek be a biztonsági szobába. Ő azonban nem hagyta szó nélkül a dolgot és a kezében 

lévő szalámival fejbe vágta a biztonsági vezetőt. 

A munkájukkal együtt járó veszélyfaktor helyett jelenleg azonban más szolgáltatja a beszédtémát 

vagyonőr berkekben. Hogy mi, megtudhatja az Új Néplap pénteki számából. 

 

 

Dátum: 2011. július 15. 

Médium:  

Baon 
Szerző: Németh Gergő 

Cím:  

A tolvaj autóval hajtott a biztonsági őrnek, a másikra rálőttek 
Link: http://www.baon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-

a-masikra-ralottek-389303 

 

A vagyonőrök állandó veszély mellett végzik a munkájukat. Bár az extrém esetek ritkák, előfordul, 

hogy a sarokba szorított tolvaj fegyverrel vagy éppen szalámival támad. Őket ilyen esetben a 

kamara anyagilag támogatja, ám jövőre nehéz helyzetbe kerülhetnek: elveszíthetik tagjaik és 

bevételeik nagy részét. 

A közelmúltban immár második alkalommal rendezték meg a megyei vagyonőrnapot Szolnokon. Itt 

többek között szakmai elismeréseket osztottak ki a munkájukat kiemelkedően végző vagyonőröknek, 

akik nap, mint nap egy esetleges támadás veszélyével is dacolnak. Az ilyen alkalmakkor kitüntetett 

személyek nem feltétlenül hőstetteket vittek véghez, de akad közöttük olyan, aki tűzpárbajban sérült 

meg, vagy kalandos körülmények között fogott el egy kórházi tolvajt. 

A minap vehette át a kiváló vagyonőr címet az a férfi, aki egy, a szolnoki Hetényi Géza Megyei 

Kórházban álruhában garázdálkodó tolvaj elfogásában vett részt. A gyanús férfi egy osztályvezető 

főorvos szobájából lépett ki köpenybe öltözve, orvosnak álcázva magát, s magával vitte a főorvos 

pénztárcáját. Az „adjunktus” nyomába dr. Mihail Sepetykó szegődött, aki rövid autós üldözés után 

csípte fülön a tolvajt a biztonsági szakember segítségével. 

Mint azt Fehér István, a megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) elnöke elmondta, előfordul, hogy egy-egy munkatársuk megsérül, vagy tartós 

egészségkárosodást szenved akció közben. Őket lehetőségeikhez mérten igyekeznek segíteni. 

— A vagyonőrök, főleg a fővárosban és annak vonzáskörzetében lévő bevásárlóközpontokban 

rendszeresen szembesülnek azzal, hogy megfenyegetik, vagy éppen a munkaidő letelte után 

megvárják és megverik őket — folytatta Fehér István. 

— Nálunk a megyében szerencsére eddig nem nagyon voltak gyakoriak az ilyen támadások. A 

legutóbb 2010 augusztusában Budapesten, az egyik hipermarketben kitörő lövöldözésben sérült meg 

egy szolnoki fiatal vagyonőr. Bolti tolvajokkal szemben intézkedett, amikor az egyik tetten ért férfi 

lövöldözni kezdett a biztonsági őrök irodájában. A hason lőtt biztonsági őr életét, saját elmondása 

szerint az átlagosnál nagyobb övcsatja menthette meg. Felépülését az országos és a megyei kamara is 

támogatta anyagilag. 

http://www.baon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-masikra-ralottek-389303
http://www.baon.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-masikra-ralottek-389303
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— Az állandó sérülésveszély a munkánk része — mutatott rá Fehér István. — Pár évvel ezelőtt egy 

megyeszékhelyen működő üzlet előtt ütött el egy tolvaj egy biztonsági őrt. A férfi fizetés nélkül akart 

távozni, az őr ezt kiszúrva azonnal utána eredt. Mire kiért, a tolvaj már kocsiba pattant, ő pedig 

kismotorral szegődött a nyomába. Amikor bevágott elé, hogy megállítsa, az üldözött bűnöző elütötte 

az autójával. Szintén évekkel ezelőtt egy másik nagyáruházban egy rúd szalámit ellopó férfit értek 

tetten és kísértek be a biztonsági szobába. Ő azonban nem hagyta szó nélkül a dolgot és a kezében 

lévő szalámival fejbe vágta a biztonsági vezetőt. 

A munkájukkal együtt járó veszélyfaktor helyett jelenleg azonban más szolgáltatja a beszédtémát 

vagyonőr berkekben. Hogy mi, megtudhatja az Új Néplap pénteki számából. 

 

 

Dátum: 2011. július 15. 

Médium:  

Beol 
Szerző: Németh Gergő 

Cím:  

A tolvaj autóval hajtott a biztonsági őrnek, a másikra rálőttek 
Link: http://beol.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-

masikra-ralottek-389303 

 

A vagyonőrök állandó veszély mellett végzik a munkájukat. Bár az extrém esetek ritkák, előfordul, 

hogy a sarokba szorított tolvaj fegyverrel vagy éppen szalámival támad. Őket ilyen esetben a 

kamara anyagilag támogatja, ám jövőre nehéz helyzetbe kerülhetnek: elveszíthetik tagjaik és 

bevételeik nagy részét. 

A közelmúltban immár második alkalommal rendezték meg a megyei vagyonőrnapot Szolnokon. Itt 

többek között szakmai elismeréseket osztottak ki a munkájukat kiemelkedően végző vagyonőröknek, 

akik nap, mint nap egy esetleges támadás veszélyével is dacolnak. Az ilyen alkalmakkor kitüntetett 

személyek nem feltétlenül hőstetteket vittek véghez, de akad közöttük olyan, aki tűzpárbajban sérült 

meg, vagy kalandos körülmények között fogott el egy kórházi tolvajt. 

A minap vehette át a kiváló vagyonőr címet az a férfi, aki egy, a szolnoki Hetényi Géza Megyei 

Kórházban álruhában garázdálkodó tolvaj elfogásában vett részt. A gyanús férfi egy osztályvezető 

főorvos szobájából lépett ki köpenybe öltözve, orvosnak álcázva magát, s magával vitte a főorvos 

pénztárcáját. Az „adjunktus” nyomába dr. Mihail Sepetykó szegődött, aki rövid autós üldözés után 

csípte fülön a tolvajt a biztonsági szakember segítségével. 

Mint azt Fehér István, a megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

(SZVMSZK) elnöke elmondta, előfordul, hogy egy-egy munkatársuk megsérül, vagy tartós 

egészségkárosodást szenved akció közben. Őket lehetőségeikhez mérten igyekeznek segíteni. 

— A vagyonőrök, főleg a fővárosban és annak vonzáskörzetében lévő bevásárlóközpontokban 

rendszeresen szembesülnek azzal, hogy megfenyegetik, vagy éppen a munkaidő letelte után 

megvárják és megverik őket — folytatta Fehér István. 

— Nálunk a megyében szerencsére eddig nem nagyon voltak gyakoriak az ilyen támadások. A 

legutóbb 2010 augusztusában Budapesten, az egyik hipermarketben kitörő lövöldözésben sérült meg 

egy szolnoki fiatal vagyonőr. Bolti tolvajokkal szemben intézkedett, amikor az egyik tetten ért férfi 

http://beol.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-masikra-ralottek-389303
http://beol.hu/jasz-nagykun-szolnok/bulvar/a-tolvaj-autoval-hajtott-a-biztonsagi-ornek-a-masikra-ralottek-389303
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lövöldözni kezdett a biztonsági őrök irodájában. A hason lőtt biztonsági őr életét, saját elmondása 

szerint az átlagosnál nagyobb övcsatja menthette meg. Felépülését az országos és a megyei kamara is 

támogatta anyagilag. 

— Az állandó sérülésveszély a munkánk része — mutatott rá Fehér István. — Pár évvel ezelőtt egy 

megyeszékhelyen működő üzlet előtt ütött el egy tolvaj egy biztonsági őrt. A férfi fizetés nélkül akart 

távozni, az őr ezt kiszúrva azonnal utána eredt. Mire kiért, a tolvaj már kocsiba pattant, ő pedig 

kismotorral szegődött a nyomába. Amikor bevágott elé, hogy megállítsa, az üldözött bűnöző elütötte 

az autójával. Szintén évekkel ezelőtt egy másik nagyáruházban egy rúd szalámit ellopó férfit értek 

tetten és kísértek be a biztonsági szobába. Ő azonban nem hagyta szó nélkül a dolgot és a kezében 

lévő szalámival fejbe vágta a biztonsági vezetőt. 

A munkájukkal együtt járó veszélyfaktor helyett jelenleg azonban más szolgáltatja a beszédtémát 

vagyonőr berkekben. Hogy mi, megtudhatja az Új Néplap pénteki számából. 
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Dátum: 2011. július 24. 

Médium:  

TV2 Tények 18:30 
Cím:-- 

Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Bombával fenyegetőzött egy 36 éves nő egy újpesti bankban, így akarta kirabolni. A pultra tette a 

bombát, és egy levelet adott a pénztárosnak, amelyben több millió forintot követelt. A pénztáros 

megnyomta az úgynevezett pánikgombot, a biztonsági őr pedig lefogta a nőt, amíg a rendőrök meg 

nem érkeztek. A tűzszerészek megvizsgálták a bombát, és kiderült, hogy nem volt benne 

robbanószerkezet, vagyis: egy álbomba volt. 

 

Teljes adás linkje: LINK 

 

  

http://tv2.hu/tenyek/video/albombaval-akart-rabolni
http://tv2.hu/tenyek/video/tenyek-teljes-adas-2011-07-24-vasarnap
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar megyei Szervezet 
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Kormányok is érdeklődnek a mobilok helymeghatározó rendszere iránt A technológiát elsősorban a 

bajbajutottak megsegítésére használják, de megfigyelésre és létesítmények védelmére is 

alkalmazható. Egy pennsylvaniai cég egy olyan helymeghatározó rendszert üzemeltet, amely 

mobiltelefonról érkező segélyhívások esetén segítséget nyújt a lokalizálásban, hogy a mentők, a 

tűzoltók vagy a rendőrök hamarabb a helyszínre érkezhessenek. A technológiát azonban a 

bajbajutottak megsegítésén túl sok másra, megfigyelésre és létesítmények védelmére is fel lehet 

használni, és ez iránt - a vállalat bevallása szerint - egyre több ország kormánya érdeklődik - hangzott 

el a Magyar Rádió Napközben című műsorában. A marketingigazgató szerint európai, közel-keleti és 

dél-amerikai államok is vannak a megrendelők listáján. A Napközben összeállítását itt 

meghallgathatja. A vállalat az elmúlt néhány évben kifejlesztette azt a technológiát, amely épületek, 

tömegközlekedési központok vagy más létesítmények védelmében játszik kulcsszerepet. A LOCINT 

névre keresztelt technológia egy virtuális, elektromos kerítéssel veszi körül a védett területet, amely 

azonnal jelez, ha jogosulatlan behatolót érzékel. A technológia neve a geofencing vagyis földrajzi 

határmegfigyelés. A kulcsfontosságú létesítmények biztosítására a kormányoknak és vállalatoknak 

több összetevőből álló védelemre van szükségük, amely ötvözi a jelenlegi, és még fejlesztés alatt álló 

technológiát - hirdeti a cég. A rendszer így az esetleges támadások megelőzése terén is fontos lépést 

tett. A Wired nevű internetes magazin nemrégiben megjelent cikke szerint a technológiát arra is 

lehet használni, hogy azonnal értesítse a hatóságokat, ha terrorizmussal gyanúsított személy, vagy 

bűnöző lép be például egy reptéri terminálba. A rendszer nemcsak nyomkövetésre, de lehallgatásra is 

alkalmazható - áll a cikkben. A technológia annyira azért nem új, az Egyesült Államokban a szülő 

például már megrendelheti azt a szolgáltatást, amivel nyomon követheti gyermeke mozgását - 

mondta a Tóth Krisztián, a Magyar Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület főtitkára a Napközben 

című műsorban. Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai kamara elnöke hozzátette, akár felhasználható lehet a gyanakvó házastársak számára is a 

"gyanúsított" megfigyelésére, igaz, ez a szolgáltatás legálisan egyelőre nagyon drága, és az ár hallatán 

a megbízók általában vissza is rettenek tőle. A házastárs telefonjára ugyanakkor észrevétlenül 

telepíthető már olyan kémprogram, amellyel a másik fél folyamatosan látható, ha működik a GPS, az 

adatforgalom a készüléken, mert a mobilhasználók jelentős része egyáltalán nem tudja, milyen 

programok futnak a telefonján - tette hozzá a szakértő. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2011. július 28. 
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Kormányok is érdeklődnek a mobilok helymeghatározó rendszere iránt 
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A technológiát elsősorban a bajbajutottak megsegítésére használják, de megfigyelésre és 

létesítmények védelmére is alkalmazható. 

 Egy pennsylvaniai cég egy olyan helymeghatározó rendszert üzemeltet, amely mobiltelefonról 

érkező segélyhívások esetén segítséget nyújt a lokalizálásban, hogy a mentők, a tűzoltók vagy a 

rendőrök hamarabb a helyszínre érkezhessenek. A technológiát azonban a bajbajutottak 

megsegítésén túl sok másra, megfigyelésre és létesítmények védelmére is fel lehet használni, és ez 

iránt - a vállalat bevallása szerint - egyre több ország kormánya érdeklődik - hangzott el a Magyar 

Rádió Napközben című műsorában. A marketingigazgató szerint európai, közel-keleti és dél-amerikai 

államok is vannak a megrendelők listáján.  

A Napközben összeállítását itt meghallgathatja.  

A vállalat az elmúlt néhány évben kifejlesztette azt a technológiát, amely épületek, tömegközlekedési 

központok vagy más létesítmények védelmében játszik kulcsszerepet. A LOCINT névre keresztelt 

technológia egy virtuális, elektromos kerítéssel veszi körül a védett területet, amely azonnal jelez, ha 

jogosulatlan behatolót érzékel. A technológia neve a geofencing vagyis földrajzi határmegfigyelés. A 

kulcsfontosságú létesítmények biztosítására a kormányoknak és vállalatoknak több összetevőből álló 

védelemre van szükségük, amely ötvözi a jelenlegi, és még fejlesztés alatt álló technológiát - hirdeti a 

cég. A rendszer így az esetleges támadások megelőzése terén is fontos lépést tett.  

A Wired nevű internetes magazin nemrégiben megjelent cikke szerint a technológiát arra is lehet 

használni, hogy azonnal értesítse a hatóságokat, ha terrorizmussal gyanúsított személy, vagy bűnöző 

lép be például egy reptéri terminálba. A rendszer nemcsak nyomkövetésre, de lehallgatásra is 

alkalmazható - áll a cikkben.  

A technológia annyira azért nem új, az Egyesült Államokban a szülő például már megrendelheti azt a 

szolgáltatást, amivel nyomon követheti gyermeke mozgását - mondta a Tóth Krisztián, a Magyar 

Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület főtitkára a Napközben című műsorban. Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke hozzátette, akár 

felhasználható lehet a gyanakvó házastársak számára is a „gyanúsított” megfigyelésére, igaz, ez a 

szolgáltatás legálisan egyelőre nagyon drága, és az ár hallatán a megbízók általában vissza is rettenek 

tőle. A házastárs telefonjára ugyanakkor észrevétlenül telepíthető már olyan kémprogram, amellyel a 

másik fél folyamatosan látható, ha működik a GPS, az adatforgalom a készüléken, mert a 

mobilhasználók jelentős része egyáltalán nem tudja, milyen programok futnak a telefonján – tette 

hozzá a szakértő. 

 

 

http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11388:korm%C3%A1nyok-is-%C3%A9rdekl%C5%91dnek-a-mobilok-helymeghat%C3%A1roz%C3%B3-rendszere-ir%C3%A1nt&catid=36:hirek&Itemid=58
http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11388:korm%C3%A1nyok-is-%C3%A9rdekl%C5%91dnek-a-mobilok-helymeghat%C3%A1roz%C3%B3-rendszere-ir%C3%A1nt&catid=36:hirek&Itemid=58
http://nyirhir.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11388:korm%C3%A1nyok-is-%C3%A9rdekl%C5%91dnek-a-mobilok-helymeghat%C3%A1roz%C3%B3-rendszere-ir%C3%A1nt&catid=36:hirek&Itemid=58
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Mobiltelefonok - minden lépésünket figyelik? A kormányok is élénken érdeklődnek egy amerikai cég 

mobiltelefonos helymeghatározó technológiája iránt. Napközben című műsorban magyar szakértők is 

megszólaltak. 2011. július 28. 15:41 A mobiltelefonok világában már senki sem bújhat el. 

Hátborzongató érzés, hogy bármikor, bárhol járunk, egy nyomkövető talán minden lépésünket figyeli. 

A legtöbb ember számára eddig ismeretlen TruePosition nevű pennsylvaniai cég egy olyan 

helymeghatározó rendszert üzemeltet, amely mobiltelefonról érkező segélyhívások esetén segítséget 

nyújt a lokalizálásban, hogy a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrök hamarabb a helyszínre 

érkezhessenek. A technológiát azonban a bajbajutottak megsegítésén túl sok másra, megfigyelésre és 

létesítmények védelmére is fel lehet használni, és ez iránt - a vállalat bevallása szerint - egyre több 

ország kormánya érdeklődik. Eddig a cég amerikai mobiltelefon-szolgáltatókkal működött együtt, 

amelyektől a kormány elvárja, hogy helymeghatározással segítsék a rendőrök, tűzoltók vagy 

mentősök munkáját. A TruePosition azonban az elmúlt néhány évben kifejlesztette azt a 

technológiát, amely épületek, tömegközlekedési központok vagy más létesítmények védelmében 

játszik kulcsszerepet. A LOCINT névre keresztelt technológia egy virtuális, elektromos kerítéssel veszi 

körül a védett területet, amely azonnal jelez, ha jogosulatlan behatolót érzékel. A technológia neve a 

geofencing vagyis földrajzi határmegfigyelés. A kulcsfontosságú létesítmények biztosítására a 

kormányoknak és vállalatoknak több összetevőből álló védelemre van szükségük, amely ötvözi a 

jelenlegi, és még fejlesztés alatt álló technológiát - hirdeti a cég. A LOCINT rendszer így az esetleges 

támadások megelőzése terén is fontos lépést tett. A vállalat nemcsak figyelemmel követi és rögzíti a 

mobiltelefonok jeleit, hanem el is raktározza és elemzi az adatokat, hogy megakadályozható legyen 

egy esetleges merénylet. Ha pedig mégis bekövetkezne egy tragédia, a hatóságok pontos képet 

kaphatnak a támadók mozgásáról, és arról is, hogy korábban kikkel álltak kapcsolatban. A 

TruePosition terméke egyben segítheti az alkalmazottak védelmét is. A rendszer lehetőséget nyújt 

arra, hogy a biztonsági személyzet a mobiltelefonos technológia igénybevételével minden pillanatban 

nyomon követhesse a dolgozókat - áll a hirdetésben. A Wired nevű internetes magazin nemrégiben 

megjelent cikke szerint a technológiát arra is lehet használni, hogy azonnal értesítse a hatóságokat, 

ha terrorizmussal gyanúsított személy, vagy bűnöző lép be például egy reptéri terminálba. A rendszer 

nemcsak nyomkövetésre, de lehallgatásra is alkalmazható - áll a cikkben. A vállalat 

marketingigazgatója az internetes magazinnak elmondta, hogy a három éve piacra dobott termék 

iránt a világ minden tájáról érdeklődnek a kormányok. Brian Varano hozzátette: a vállalat csupán 

értékesíti a rendszert a kormányoknak, de azután már az országok törvényein múlik, hogyan 

használják fel a helymeghatározó technológiát. A marketingigazgató szerint a legtöbb nyugati ország 

jogszabályai limitálják a nyomkövetők használatát, de a világ más részein, ha semmi sem szabályozza 

a lakosság megfigyelését, a technológia tömegek nyomon követésére is alkalmas. Varano nem árulta 

el, hogy mely országok használják a LOCINT rendszert, de annyit megemlített, hogy európai, közel-

keleti és dél-amerikai államok is vannak a megrendelők listáján. Tóth Krisztián, a Magyar 

http://gondola.hu/cikkek/77288-Mobiltelefonok_-_minden_lepesunket_figyelik_.html
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Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület főtitkára a Napközben című műsorban elmondta, a 

technológia annyira azért nem új, az Egyesült Államokban a szülő például már megrendelheti azt a 

szolgáltatást, amivel nyomon követheti gyermeke mozgását. De akár felhasználható lehet a gyanakvó 

házastársak számára is a "gyanúsított" megfigyelésére, igaz, ez a szolgáltatás legálisan egyelőre 

nagyon drága, és az ár hallatán a megbízók általában vissza is rettenek tőle - mondta már Német 

Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai kamara elnöke. A házastárs 

telefonjára ugyanakkor észrevétlenül telepíthető már olyan kémprogram, amellyel a másik fél 

folyamatosan látható, ha működik a GPS, az adatforgalom a készüléken, mert a mobilhasználók 

jelentős része egyáltalán nem tudja, milyen programok futnak a telefonján - tette hozzá a szakértő. 

Magyar Rádió // Címkék: Tudomány, technika mobiltelefon // 
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A Nagy Testvér a kis telefont figyeli? 
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Technika : A Nagy Testvér a kis telefont figyeli? A kormányok is élénken érdeklődnek egy amerikai 

cég mobiltelefonos helymeghatározó technológiája iránt. Napközben című műsorunkban magyar 

szakértők is megszólaltak. A mobiltelefonok világában már senki sem bújhat el. Hátborzongató érzés, 

hogy bármikor, bárhol járunk, egy nyomkövető talán minden lépésünket figyeli. A legtöbb ember 

számára eddig ismeretlen TruePosition nevű pennsylvaniai cég egy olyan helymeghatározó rendszert 

üzemeltet, amely mobiltelefonról érkező segélyhívások esetén segítséget nyújt a lokalizálásban, hogy 

a mentők, a tűzoltók vagy a rendőrök hamarabb a helyszínre érkezhessenek. A technológiát azonban 

a bajbajutottak megsegítésén túl sok másra, megfigyelésre és létesítmények védelmére is fel lehet 

használni, és ez iránt - a vállalat bevallása szerint - egyre több ország kormánya érdeklődik. Eddig a 

cég amerikai mobiltelefon-szolgáltatókkal működött együtt, amelyektől a kormány elvárja, hogy 

helymeghatározással segítsék a rendőrök, tűzoltók vagy mentősök munkáját. A TruePosition azonban 

az elmúlt néhány évben kifejlesztette azt a technológiát, amely épületek, tömegközlekedési 

központok vagy más létesítmények védelmében játszik kulcsszerepet. A LOCINT névre keresztelt 

technológia egy virtuális, elektromos kerítéssel veszi körül a védett területet, amely azonnal jelez, ha 

jogosulatlan behatolót érzékel. A technológia neve a geofencing vagyis földrajzi határmegfigyelés. A 

kulcsfontosságú létesítmények biztosítására a kormányoknak és vállalatoknak több összetevőből álló 

védelemre van szükségük, amely ötvözi a jelenlegi, és még fejlesztés alatt álló technológiát - hirdeti a 

cég. A LOCINT rendszer így az esetleges támadások megelőzése terén is fontos lépést tett. A vállalat 

nemcsak figyelemmel követi és rögzíti a mobiltelefonok jeleit, hanem el is raktározza és elemzi az 

adatokat, hogy megakadályozható legyen egy esetleges merénylet. Ha pedig mégis bekövetkezne egy 

tragédia, a hatóságok pontos képet kaphatnak a támadók mozgásáról, és arról is, hogy korábban 

kikkel álltak kapcsolatban. A TruePosition terméke egyben segítheti az alkalmazottak védelmét is. A 

rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a biztonsági személyzet a mobiltelefonos technológia 

igénybevételével minden pillanatban nyomon követhesse a dolgozókat - áll a hirdetésben. A Wired 

http://promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=99844
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nevű internetes magazin nemrégiben megjelent cikke szerint a technológiát arra is lehet használni, 

hogy azonnal értesítse a hatóságokat, ha terrorizmussal gyanúsított személy, vagy bűnöző lép be 

például egy reptéri terminálba. A rendszer nemcsak nyomkövetésre, de lehallgatásra is alkalmazható 

- áll a cikkben. A vállalat marketingigazgatója az internetes magazinnak elmondta, hogy a három éve 

piacra dobott termék iránt a világ minden tájáról érdeklődnek a kormányok. Brian Varano hozzátette: 

a vállalat csupán értékesíti a rendszert a kormányoknak, de azután már az országok törvényein múlik, 

hogyan használják fel a helymeghatározó technológiát. A marketingigazgató szerint a legtöbb nyugati 

ország jogszabályai limitálják a nyomkövetők használatát, de a világ más részein, ha semmi sem 

szabályozza a lakosság megfigyelését, a technológia tömegek nyomon követésére is alkalmas. Varano 

nem árulta el, hogy mely országok használják a LOCINT rendszert, de annyit megemlített, hogy 

európai, közel-keleti és dél-amerikai államok is vannak a megrendelők listáján. Tóth Krisztián, a 

Magyar Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület főtitkára a Napközben című műsorban elmondta, 

a technológia annyira azért nem új, az Egyesült Államokban a szülő például már megrendelheti azt a 

szolgáltatást, amivel nyomon követheti gyermeke mozgását. De akár felhasználható lehet a gyanakvó 

házastársak számára is a "gyanúsított" megfigyelésére, igaz, ez a szolgáltatás legálisan egyelőre 

nagyon drága, és az ár hallatán a megbízók általában vissza is rettenek tőle - mondta már Német 

Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. A házastárs 

telefonjára ugyanakkor észrevétlenül telepíthető már olyan kémprogram, amellyel a másik fél 

folyamatosan látható, ha működik a GPS, az adatforgalom a készüléken, mert a mobilhasználók 

jelentős része egyáltalán nem tudja, milyen programok futnak a telefonján - tette hozzá a szakértő. 

Forrás: MR1 Ideje: Július 28, csütörtök, 16:30:00 Feltöltő: Martonosi János 
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A Nagy Testvér a kis telefont figyeli? 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

A kormányok is élénken érdeklődnek egy amerikai cég mobiltelefonos helymeghatározó 

technológiája iránt. Napközben című műsorunkban magyar szakértők is megszólaltak. 

A mobiltelefonok világában már senki sem bújhat el. Hátborzongató érzés, hogy bármikor, bárhol 

járunk, egy nyomkövető talán minden lépésünket figyeli. A legtöbb ember számára eddig ismeretlen 

TruePosition nevű pennsylvaniai cég egy olyan helymeghatározó rendszert üzemeltet, amely 

mobiltelefonról érkező segélyhívások esetén segítséget nyújt a lokalizálásban, hogy a mentők, a 

tűzoltók vagy a rendőrök hamarabb a helyszínre érkezhessenek. A technológiát azonban a 

bajbajutottak megsegítésén túl sok másra, megfigyelésre és létesítmények védelmére is fel lehet 

használni, és ez iránt - a vállalat bevallása szerint - egyre több ország kormánya érdeklődik. 

Eddig a cég amerikai mobiltelefon-szolgáltatókkal működött együtt, amelyektől a kormány elvárja, 

hogy helymeghatározással segítsék a rendőrök, tűzoltók vagy mentősök munkáját. A TruePosition 

azonban az elmúlt néhány évben kifejlesztette azt a technológiát, amely épületek, tömegközlekedési 

központok vagy más létesítmények védelmében játszik kulcsszerepet. A LOCINT névre keresztelt 

technológia egy virtuális, elektromos kerítéssel veszi körül a védett területet, amely azonnal jelez, ha 

jogosulatlan behatolót érzékel. A technológia neve a geofencing vagyis földrajzi határmegfigyelés. A 

kulcsfontosságú létesítmények biztosítására a kormányoknak és vállalatoknak több összetevőből álló 

védelemre van szükségük, amely ötvözi a jelenlegi, és még fejlesztés alatt álló technológiát - hirdeti a 

cég. 

A LOCINT rendszer így az esetleges támadások megelőzése terén is fontos lépést tett. A vállalat 

nemcsak figyelemmel követi és rögzíti a mobiltelefonok jeleit, hanem el is raktározza és elemzi az 

adatokat, hogy megakadályozható legyen egy esetleges merénylet. Ha pedig mégis bekövetkezne egy 

tragédia, a hatóságok pontos képet kaphatnak a támadók mozgásáról, és arról is, hogy korábban 

kikkel álltak kapcsolatban. A TruePosition terméke egyben segítheti az alkalmazottak védelmét is. A 

rendszer lehetőséget nyújt arra, hogy a biztonsági személyzet a mobiltelefonos technológia 

igénybevételével minden pillanatban nyomon követhesse a dolgozókat - áll a hirdetésben. 

A Wired nevű internetes magazin nemrégiben megjelent cikke szerint a technológiát arra is lehet 

használni, hogy azonnal értesítse a hatóságokat, ha terrorizmussal gyanúsított személy, vagy bűnöző 

lép be például egy reptéri terminálba. A rendszer nemcsak nyomkövetésre, de lehallgatásra is 

alkalmazható - áll a cikkben. A vállalat marketingigazgatója az internetes magazinnak elmondta, hogy 

a három éve piacra dobott termék iránt a világ minden tájáról érdeklődnek a kormányok. Brian 

Varano hozzátette: a vállalat csupán értékesíti a rendszert a kormányoknak, de azután már az 

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/tudomany/a-nagy-testver-a-kis-telefont-figyeli.html


 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

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

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

országok törvényein múlik, hogyan használják fel a helymeghatározó technológiát. A 

marketingigazgató szerint a legtöbb nyugati ország jogszabályai limitálják a nyomkövetők 

használatát, de a világ más részein, ha semmi sem szabályozza a lakosság megfigyelését, a 

technológia tömegek nyomon követésére is alkalmas. Varano nem árulta el, hogy mely országok 

használják a LOCINT rendszert, de annyit megemlített, hogy európai, közel-keleti és dél-amerikai 

államok is vannak a megrendelők listáján. 

Tóth Krisztián, a Magyar Mobilmarketing és Tartalomipari Egyesület főtitkára a Napközben című 

műsorban elmondta, a technológia annyira azért nem új, az Egyesült Államokban a szülő például már 

megrendelheti azt a szolgáltatást, amivel nyomon követheti gyermeke mozgását. De akár 

felhasználható lehet a gyanakvó házastársak számára is a „gyanúsított” megfigyelésére, igaz, ez a 

szolgáltatás legálisan egyelőre nagyon drága, és az ár hallatán a megbízók általában vissza is rettenek 

tőle - mondta már Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

elnöke. A házastárs telefonjára ugyanakkor észrevétlenül telepíthető már olyan kémprogram, 

amellyel a másik fél folyamatosan látható, ha működik a GPS, az adatforgalom a készüléken, mert a 

mobilhasználók jelentős része egyáltalán nem tudja, milyen programok futnak a telefonján – tette 

hozzá a szakértő. 
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MR1 adása (Napközben összeállítása). 
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