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Médium:  

NOL 
Cím:  

Népszabadság - Már az úton biztonsági embereknek kell majd kísérnie a szurkolókat 

Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Már az úton biztonsági embereknek kell majd kísérnie a szurkolókat A fokozott biztonsági kockázatot 

jelentő sportesemények esetén a vendégcsapatok szurkolóit utazó biztonsági személyzetnek kell 

kísérnie. A szervezőknek az eddiginél részletesebb biztonsági tervet, illetve biztonságtechnikai 

fejlesztési tervet kell készíteniük. Még tovább szigorítják a fokozott biztonsági kockázatot jelentő 

sportrendezvények - ezek közé tartozhatnak többek között egyes foci-, vízilabda-, illetve hokimeccsek 

-  és biztosításáról szóló kormányrendeletet. Az egyik legfontosabb változás: a legbalhésabb 

mérkőzések esetén szeptembertől a vendégcsapat szurkolóit utazó rendezőknek kell kísérniük. Száz 

főt meghaladó létszám esetén legalább tíz biztonsági emberről kell gondoskodni, s minden további 

száz szurkolóra öt rendezőnek kell jutnia. A mérkőzés rendezőjének az eddiginél részletesebb 

biztonsági tervet is kell készítenie. Annak ma is tartalmaznia kell egyebek mellett a rendezvényre való 

belépésnek, valamint a helyszín kiürítésének a tervét, de a javaslat hatályba lépése után a 

dokumentumban rögzíteni kell a biztonsági személyzet elhelyezésének és alkalmazásának, valamint a 

vendégcsapatot kísérő emberek igénybevételének módját is. Emellett meg kell határozni, hogy 

mérkőzés megszakítására, felfüggesztésére vagy befejezetté nyilvánítására milyen sportszakmai 

eljárásokat alkalmaznak. A sporttörvény ugyancsak szeptember 1-jétől hatályos módosítása szerint a 

szervezők a rendbontókat a mérkőzés helyszínéről eltávolíthatják. Aki azonban nem hajlandó a 

személyazonosságát igazolni, azt a rendőrség megérkezéséig, de legfeljebb három óra időtartamra 

visszatarthatják. A rendelettervezet rögzíti az ezzel kapcsolatos eljárás részletszabályait. A javaslat 

szerint azon sportlétesítmény tulajdonosa, amelyben első és másodosztályú labdarúgó-mérkőzéseket 

vagy nemzetközi mérkőzéseket szerveznek, köteles négyéves biztonságtechnikai fejlesztési tervet 

készíteni. Ezt a dokumentumot az érintett sportági szövetség, a rendőrség, a katasztrófavédelem és 

más hatóságok képviselői hagyják jóvá. Eddig a mérkőzések biztonsági kockázatát a sportági 

szakszövetségek és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai kamara által delegált 

személyekből álló grémium határozta meg. Szeptembertől Sportrendezvényeket Biztonsági 

Szempontból Minősítő Bizottságot kell felállítani, amelynek más lesz az összetétele. A testület egy 

tagját a sportigazgatási szerv vezetője, egy-egy tagját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 

az Országos Mentőszolgálat, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, a Legfőbb Ügyészség, 

öt tagját az országos sportági szakszövetségek vezetői, öt tagját pedig az országos rendőrfőkapitány 

delegálja. A bizottságot a rendőrség működteti majd. 
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Már az úton biztonsági embereknek kell majd kísérnie a szurkolókat A fokozott biztonsági kockázatot 

jelentő sportesemények esetén a vendégcsapatok szurkolóit utazó biztonsági személyzetnek kell 

kísérnie. A szervezőknek az eddiginél részletesebb biztonsági tervet, illetve biztonságtechnikai 

fejlesztési tervet kell készíteniük. hirdetés hirdetés megjelentetés Még tovább szigorítják a fokozott 

biztonsági kockázatot jelentő sportrendezvények - ezek közé tartozhatnak többek között egyes foci-, 

vízilabda-, illetve hokimeccsek - és biztosításáról szóló kormányrendeletet. Az egyik legfontosabb 

változás: a legbalhésabb mérkőzések esetén szeptembertől a vendégcsapat szurkolóit utazó 

rendezőknek kell kísérniük. Száz főt meghaladó létszám esetén legalább tíz biztonsági emberről kell 

gondoskodni, s minden további száz szurkolóra öt rendezőnek kell jutnia. A mérkőzés rendezőjének 

az eddiginél részletesebb biztonsági tervet is kell készítenie. Annak ma is tartalmaznia kell egyebek 

mellett a rendezvényre való belépésnek, valamint a helyszín kiürítésének a tervét, de a javaslat 

hatályba lépése után a dokumentumban rögzíteni kell a biztonsági személyzet elhelyezésének és 

alkalmazásának, valamint a vendégcsapatot kísérő emberek igénybevételének módját is. Emellett 

meg kell határozni, hogy mérkőzés megszakítására, felfüggesztésére vagy befejezetté nyilvánítására 

milyen sportszakmai eljárásokat alkalmaznak. A sporttörvény ugyancsak szeptember 1-jétől hatályos 

módosítása szerint a szervezők a rendbontókat a mérkőzés helyszínéről eltávolíthatják. Aki azonban 

nem hajlandó a személyazonosságát igazolni, azt a rendőrség megérkezéséig, de legfeljebb három 

óra időtartamra visszatarthatják. A rendelettervezet rögzíti az ezzel kapcsolatos eljárás 

részletszabályait. A javaslat szerint azon sportlétesítmény tulajdonosa, amelyben első és 

másodosztályú labdarúgó-mérkőzéseket vagy nemzetközi mérkőzéseket szerveznek, köteles 

négyéves biztonságtechnikai fejlesztési tervet készíteni. Ezt a dokumentumot az érintett sportági 

szövetség, a rendőrség, a katasztrófavédelem és más hatóságok képviselői hagyják jóvá. Eddig a 

mérkőzések biztonsági kockázatát a sportági szakszövetségek és a Személy-,Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai kamara által delegált személyekből álló grémium határozta meg. 

Szeptembertől Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottságot kell felállítani, 

amelynek más lesz az összetétele. A testület egy tagját a sportigazgatási szerv vezetője, egy-egy 

tagját az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, az Országos 

Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala, a Legfőbb Ügyészség, öt tagját az országos sportági 

szakszövetségek vezetői, öt tagját pedig az országos rendőrfőkapitány delegálja. A bizottságot a 

rendőrség működteti majd. 
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Az áruházlánc vagyonőrei idegenlégiósként nyomonkövethetetlen alvállalkozókhoz kerülnek, így a 

szabadságot is megspórolják. 

El is küldi, meg nem is egyes alkalmazottait a Tesco. Ám azzal, hogy a vagyonőrök többsége nem 

marad az áruház alkalmazásában, hanem alvállalkozókhoz kerül, csak nő az esélye a 

feketemunkának és a dolgozók kiszolgáltatottságának. 

Struktúraváltás címén küldi el alkalmazottait a Tesco. Egy névtelenséget kérő munkavállalótól 

megtudtuk, a multinacionális cég az ötezer négyzetméteres áruházaiban az ötfős operátori 

egységekből négy embert elküld, miután a kisebb, háromezer négyzetméteres üzletekben mindez 

már lezajlott. Egész pontosan kiszervezésről van szó, hiszen a munkára szükség van. Akik azonban 

„kiemelt vagyonőrként” dolgozhatnak tovább, már nem az áruházlánc, hanem ilyen-olyan, 

vagyonvédelemmel foglalkozó cégek alkalmazásába kerülnek.  

„Sokszor azt sem tudjuk, kinek az alkalmazásába, hiszen a fővállalkozók alvállalkozóknak adják tovább 

a munkát, követhetetlen rendszert hozva létre” – mondta lapunknak Bubenkó Csaba. A Kereskedelmi 

Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke rámutatott, mivel a munkafolyamat nem 

szűnik meg, a változás elsősorban a munkavállalók kiszolgáltatottságában nyilvánul meg, a 

vagyonőrök ugyanis sokszor feketén alkalmazva dolgoznak tovább az áruházakban.  

Alátámasztják mindezt Németh Ferenc szavai is. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke korábban úgy nyilatkozott a Magyar Hírlapnak, hogy 

az összesen 120 ezer vagyonőrből 119 ezer kiszolgáltatott. 

„Ezeknek az alvállalkozóknál dolgozó biztonsági őröknek nem jár műszakpótlék, a szabadságaikat 

nem adják ki, táppénzt nem fizetnek utánuk” – jelezte Bubenkó Csaba, hozzátéve, hogy hasonló 

problémák vannak más munkaterületeken is. „Struktúraváltás zajlik a karbantartóknál is. Az eddigi, 

áruházanként két alkalmazottból egyet elküldenek. Holott a munka, a műszakok ez esetben sem 

szűnnek meg” – jegyezte meg a KDFSZ elnöke. Mint mondta, a karbantartók esetében már eddig is 

nagyon aggályos volt, hogy az órabér húsz százalékát kitevő rendelkezésre állási díjat csak hétvégére 

kapták meg, hétfőtől péntekig azonban nem. Pedig – Murphy óta tudjuk – ha egy berendezés 

elromolhat, az el is romlik, és ez nem biztos, hogy munkaidőben történik. Bubenkó Csaba szerint a 

működés rovására mennek ezek az átalakítások, hiszen a Tesco a spórolásra hivatkozva épít le. 

Megkerestük a Tesco szóvivőjét is, aki azonban nem volt hajlandó kommentálni az ügyet. Iglódy-

Csató Judit szerint sosem beszélnek a nyilvánosság előtt „szervezeti változásokról”. 

Egy informátorunk ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy noha az utóbbi években sorra nyitotta 

magyarországi, új üzleteit a multinacionális áruházlánc, 2005 óta gyakorlatilag ugyanannyi, 22 ezer 

fős a Tesco-Global Áruházak Zrt. alkalmazottainak száma. 

 

http://www.magyarhirlap.hu/belfold/kiszervezi_alkalmazottait_a_tesco.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 

 

Dátum: 2011. augusztus 13. 

Médium:  

Magyar Hírlap 
Szerző: Pintér Balázs 

Cím:  

Kiszervezi alkalmazottait a Tesco 
 

Az áruházlánc vagyonőrei idegenlégiósként nyomonkövethetetlen alvállalkozókhoz kerülnek, így a 

szabadságot is megspórolják. 

El is küldi, meg nem is egyes alkalmazottait a Tesco. Ám azzal, hogy a vagyonőrök többsége nem 

marad az áruház alkalmazásában, hanem alvállalkozókhoz kerül, csak nő az esélye a 

feketemunkának és a dolgozók kiszolgáltatottságának. 

Struktúraváltás címén küldi el alkalmazottait a Tesco. Egy névtelenséget kérő munkavállalótól 

megtudtuk, a multinacionális cég az ötezer négyzetméteres áruházaiban az ötfős operátori 

egységekből négy embert elküld, miután a kisebb, háromezer négyzetméteres üzletekben mindez 

már lezajlott. Egész pontosan kiszervezésről van szó, hiszen a munkára szükség van. Akik azonban 

„kiemelt vagyonőrként” dolgozhatnak tovább, már nem az áruházlánc, hanem ilyen-olyan, 

vagyonvédelemmel foglalkozó cégek alkalmazásába kerülnek.  

„Sokszor azt sem tudjuk, kinek az alkalmazásába, hiszen a fővállalkozók alvállalkozóknak adják tovább 

a munkát, követhetetlen rendszert hozva létre” – mondta lapunknak Bubenkó Csaba. A Kereskedelmi 

Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke rámutatott, mivel a munkafolyamat nem 

szűnik meg, a változás elsősorban a munkavállalók kiszolgáltatottságában nyilvánul meg, a 

vagyonőrök ugyanis sokszor feketén alkalmazva dolgoznak tovább az áruházakban.  

Alátámasztják mindezt Németh Ferenc szavai is. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke korábban úgy nyilatkozott a Magyar Hírlapnak, hogy 

az összesen 120 ezer vagyonőrből 119 ezer kiszolgáltatott. 

„Ezeknek az alvállalkozóknál dolgozó biztonsági őröknek nem jár műszakpótlék, a szabadságaikat 

nem adják ki, táppénzt nem fizetnek utánuk” – jelezte Bubenkó Csaba, hozzátéve, hogy hasonló 

problémák vannak más munkaterületeken is. „Struktúraváltás zajlik a karbantartóknál is. Az eddigi, 

áruházanként két alkalmazottból egyet elküldenek. Holott a munka, a műszakok ez esetben sem 

szűnnek meg” – jegyezte meg a KDFSZ elnöke. Mint mondta, a karbantartók esetében már eddig is 

nagyon aggályos volt, hogy az órabér húsz százalékát kitevő rendelkezésre állási díjat csak hétvégére 

kapták meg, hétfőtől péntekig azonban nem. Pedig – Murphy óta tudjuk – ha egy berendezés 

elromolhat, az el is romlik, és ez nem biztos, hogy munkaidőben történik. Bubenkó Csaba szerint a 

működés rovására mennek ezek az átalakítások, hiszen a Tesco a spórolásra hivatkozva épít le. 

Megkerestük a Tesco szóvivőjét is, aki azonban nem volt hajlandó kommentálni az ügyet. Iglódy-

Csató Judit szerint sosem beszélnek a nyilvánosság előtt „szervezeti változásokról”. 

Egy informátorunk ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy noha az utóbbi években sorra nyitotta 

magyarországi, új üzleteit a multinacionális áruházlánc, 2005 óta gyakorlatilag ugyanannyi, 22 ezer 

fős a Tesco-Global Áruházak Zrt. alkalmazottainak száma. 
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El is küldi, meg nem is egyes alkalmazottait a Tesco. Ám azzal, hogy a vagyonőrök többsége nem 

marad az áruház alkalmazásában, hanem alvállalkozókhoz kerül, csak nő az esélye a 

feketemunkának és a dolgozók kiszolgáltatottságának. 

Struktúraváltás címén küldi el alkalmazottait a Tesco. Egy névtelenséget kérő munkavállalótól 

megtudtuk, a multinacionális cég az ötezer négyzetméteres áruházaiban az ötfős operátori 

egységekből négy embert elküld, miután a kisebb, háromezer négyzetméteres üzletekben mindez 

már lezajlott. Egész pontosan kiszervezésről van szó, hiszen a munkára szükség van. Akik azonban 

„kiemelt vagyonőrként” dolgozhatnak tovább, már nem az áruházlánc, hanem ilyen-olyan, 

vagyonvédelemmel foglalkozó cégek alkalmazásába kerülnek.  

„Sokszor azt sem tudjuk, kinek az alkalmazásába, hiszen a fővállalkozók alvállalkozóknak adják tovább 

a munkát, követhetetlen rendszert hozva létre” – mondta lapunknak Bubenkó Csaba. A Kereskedelmi 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28910
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Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke rámutatott, mivel a munkafolyamat nem 

szűnik meg, a változás elsősorban a munkavállalók kiszolgáltatottságában nyilvánul meg, a 

vagyonőrök ugyanis sokszor feketén alkalmazva dolgoznak tovább az áruházakban.  

Alátámasztják mindezt Németh Ferenc szavai is. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke korábban úgy nyilatkozott a Magyar Hírlapnak, hogy 

az összesen 120 ezer vagyonőrből 119 ezer kiszolgáltatott. 

„Ezeknek az alvállalkozóknál dolgozó biztonsági őröknek nem jár műszakpótlék, a szabadságaikat 

nem adják ki, táppénzt nem fizetnek utánuk” – jelezte Bubenkó Csaba, hozzátéve, hogy hasonló 

problémák vannak más munkaterületeken is. „Struktúraváltás zajlik a karbantartóknál is. Az eddigi, 

áruházanként két alkalmazottból egyet elküldenek. Holott a munka, a műszakok ez esetben sem 

szűnnek meg” – jegyezte meg a KDFSZ elnöke. Mint mondta, a karbantartók esetében már eddig is 

nagyon aggályos volt, hogy az órabér húsz százalékát kitevő rendelkezésre állási díjat csak hétvégére 

kapták meg, hétfőtől péntekig azonban nem. Pedig – Murphy óta tudjuk – ha egy berendezés 

elromolhat, az el is romlik, és ez nem biztos, hogy munkaidőben történik. Bubenkó Csaba szerint a 

működés rovására mennek ezek az átalakítások, hiszen a Tesco a spórolásra hivatkozva épít le. 

Megkerestük a Tesco szóvivőjét is, aki azonban nem volt hajlandó kommentálni az ügyet. Iglódy-

Csató Judit szerint sosem beszélnek a nyilvánosság előtt „szervezeti változásokról”. 

Egy informátorunk ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy noha az utóbbi években sorra nyitotta 

magyarországi, új üzleteit a multinacionális áruházlánc, 2005 óta gyakorlatilag ugyanannyi, 22 ezer 

fős a Tesco-Global Áruházak Zrt. alkalmazottainak száma. 

 

 

Dátum: 2011. augusztus 13. 

Médium:  

Kalapacsosember.hu 
Szerző: magyar hírlap 

Cím:  

Kiszervezi alkalmazottait a Tesco 

Link: http://www.kalapacsosember.hu/?p=17622 

 

Az áruházlánc vagyonőrei idegenlégiósként nyomonkövethetetlen alvállalkozókhoz kerülnek, így a 

szabadságot is megspórolják. 

El is küldi, meg nem is egyes alkalmazottait a Tesco. Ám azzal, hogy a vagyonőrök többsége nem 

marad az áruház alkalmazásában, hanem alvállalkozókhoz kerül, csak nő az esélye a 

feketemunkának és a dolgozók kiszolgáltatottságának. 

Struktúraváltás címén küldi el alkalmazottait a Tesco. Egy névtelenséget kérő munkavállalótól 

megtudtuk, a multinacionális cég az ötezer négyzetméteres áruházaiban az ötfős operátori 

egységekből négy embert elküld, miután a kisebb, háromezer négyzetméteres üzletekben mindez 

már lezajlott. Egész pontosan kiszervezésről van szó, hiszen a munkára szükség van. Akik azonban 

„kiemelt vagyonőrként” dolgozhatnak tovább, már nem az áruházlánc, hanem ilyen-olyan, 

vagyonvédelemmel foglalkozó cégek alkalmazásába kerülnek.  

„Sokszor azt sem tudjuk, kinek az alkalmazásába, hiszen a fővállalkozók alvállalkozóknak adják tovább 

a munkát, követhetetlen rendszert hozva létre” – mondta lapunknak Bubenkó Csaba. A Kereskedelmi 

http://www.kalapacsosember.hu/?p=17622
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Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke rámutatott, mivel a munkafolyamat nem 

szűnik meg, a változás elsősorban a munkavállalók kiszolgáltatottságában nyilvánul meg, a 

vagyonőrök ugyanis sokszor feketén alkalmazva dolgoznak tovább az áruházakban.  

Alátámasztják mindezt Németh Ferenc szavai is. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke korábban úgy nyilatkozott a Magyar Hírlapnak, hogy 

az összesen 120 ezer vagyonőrből 119 ezer kiszolgáltatott. 

„Ezeknek az alvállalkozóknál dolgozó biztonsági őröknek nem jár műszakpótlék, a szabadságaikat 

nem adják ki, táppénzt nem fizetnek utánuk” – jelezte Bubenkó Csaba, hozzátéve, hogy hasonló 

problémák vannak más munkaterületeken is. „Struktúraváltás zajlik a karbantartóknál is. Az eddigi, 

áruházanként két alkalmazottból egyet elküldenek. Holott a munka, a műszakok ez esetben sem 

szűnnek meg” – jegyezte meg a KDFSZ elnöke. Mint mondta, a karbantartók esetében már eddig is 

nagyon aggályos volt, hogy az órabér húsz százalékát kitevő rendelkezésre állási díjat csak hétvégére 

kapták meg, hétfőtől péntekig azonban nem. Pedig – Murphy óta tudjuk – ha egy berendezés 

elromolhat, az el is romlik, és ez nem biztos, hogy munkaidőben történik. Bubenkó Csaba szerint a 

működés rovására mennek ezek az átalakítások, hiszen a Tesco a spórolásra hivatkozva épít le. 

Megkerestük a Tesco szóvivőjét is, aki azonban nem volt hajlandó kommentálni az ügyet. Iglódy-

Csató Judit szerint sosem beszélnek a nyilvánosság előtt „szervezeti változásokról”. 

Egy informátorunk ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy noha az utóbbi években sorra nyitotta 

magyarországi, új üzleteit a multinacionális áruházlánc, 2005 óta gyakorlatilag ugyanannyi, 22 ezer 

fős a Tesco-Global Áruházak Zrt. alkalmazottainak száma. 
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2011. augusztus 14. 
 

 

Dátum: 2011. augusztus 14. 

Médium:  

szon 
Cím:  

Vagyonvédelmi nap Sóstón | SZON 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Vagyonvédelmi nap szon.hu Nyíregyháza-Sóstó - A többek között szkanderverseny is volt szombaton 

a Park Hotelnál, a Vagyonvédelmi Kamara szervezésében megtartott vagyonvédelmi napon. 

 

  

http://www.szon.hu/sosto/vagyonvedelmi-nap-soston/1763240
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2011. augusztus 15. 
 

 

Dátum: 2011. augusztus 15. 

Médium: 

szon 
Cím:  

Ez történt vasárnap Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében | SZON 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Ez történt megyénkben vasárnap szon.hu Nézze meg, melyek voltak a vasárnapi nap legfontosabb 

hírei Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében! Karolina, vasárnap szépe Nyíregyháza - Karolina nyíregyházi 

lány, aki egy agrártermékeket forgalmazó cégnél dolgozik. Ezzel a sorozattal további szép nyarat 

szeretne kívánni minden ismerősének, barátjának, és a Szon olvasóinak.  Zarándoklat Ópályiból 

Máriapócsra Ópályi, Máriapócs - Korán reggel indultak el az Ópályiak Máriapócsra a 

Nagyboldogasszony napi búcsúra. Több mint százan vágtak neki gyalogosan a  negyven kilométeres 

útnak. Miss Alpok Adria szépségverseny elődöntője Nyíregyházán Nyíregyháza - A Miss Alpok Adria 

szépségverseny elődöntőjét szombat este tartották a Club Sevenben.  Vezessünk "pontatlanul"! 

Nyíregyháza - A szabálysértésekért az eddig 1-5 helyett 1-8 pont jár, a gondatlan bűncselekményért 

9, a szándékosért pedig 11. Megszűnt a kamionok várakozása a záhonyi határátkelőhelyen Záhony, 

2011. augusztus 14., vasárnap (MTI) - Megszűnt a kamionok várakozása a záhony-csapi 

határátkelőhelyen - közölte honlapján vasárnap a rendőrség. Időutazás részesei lehettek az 

ipolytarnóci ősi környezetben Cégénydányád - Beváltották az ígéretet Cégénydányádon. Az általános 

iskola felső tagozatos tanulói számára márciusban vetélkedőt szerveztek az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc tiszteletére. Hol van a civilek érdekérvényesítő ereje? Nyíregyháza - V@rosvitás 

levelezőnk szerint bűn volt belekezdeni a sétálóutcai építkezésbe. Alig látni valamit Nyíregyháza -

 Nyíregyházán, a Jókai téren (a Hősök tere irányából) közlekedési jelzőtáblák vannak kihelyezve, 

melyeket a fától alig látni. Ez nem kis problémát jelent néha Pörgős hétvégi bulik Ez a hétvége sem 

telt tétlenül: hatalmas péntek őrület a Club MacAllanben, video dj-s buli a Club 7 in the city-ben és 

szombat esti láz a az újfehértói Tornádó Discoban. Nézd meg te is a bulikon készült fotókat! Új 

számmal jelentkezett a záhonyi helyi lap Záhony - A napokban megjelent a Záhonyi Zóna című helyi 

lap idei hetedik száma.  Zöldszezon Nyíregyháza - Egyre népszerűbb a lakosság körében a  Korányi úti 

hulladékudvar, ahová mostanság a legtöbben diófa ágakat és a lenyírt füvet szállítják Informatikai 

"robbanás" a buji iskolában Buj - Tanévenként számos országos, megyei, regionális versenyeken 

szerepelnek diákok kiválóan.  Oltalmaznak Olcsván is Olcsva - Családoknak nyújt védelmet és ad 

segítséget a szeretetszolgálat épülő intézménye. Vagyonvédelmi nap Sóstón Nyíregyháza-Sóstó - A 

többek között szkanderverseny is volt szombaton a Park Hotelnál, a Vagyonvédelmi Kamara 

szervezésében megtartott Vagyonvédelmi Napon Jósavárosi napok Nyíregyháza - Csütörtökön a 

Dongó Együttes zenés gyerekműsorával kezdetét vette a Jósavárosi Napok rendezvénysorozat, mely 

egészen szombat estig változatos programokkal várta az érdeklődőket Súlyosan sérült a Tünde utcán 

boruló motoros Nyíregyházán Nyíregyháza - Vasárnap délután egy személyt vittek kórházba a mentők 

miután motorral borulva ütközött egy Suzuki végének Nyíregyházán Hármas karambolban kétszer 

http://www.szon.hu/zahony/ez-tortent-vasarnap-szabolcs-szatmar-bereg-megyeben-4/1763503
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kapott a Honda Nyíregyházán Nyíregyháza - Szinte hihetetlen, hogy senki nem sérült meg abban a 

hármas ütközésben, ami vasárnap délután történt Nyíregyházán, a Stadion sarkánál Vendégeket 

fogad a Csontos Vendégház Tornyospálcán Tornyospálca - Közös akarattal sikerült olyat alkotnunk, 

amire büszkék lehetünk. A jelen beruházás megvalósulása jól igazolja azt a hitet, miszerint, ha 

áldozatok árán is de mindig van lehetőség a fejlődésre. Csak akarni és tenni kell érte. Székelyföldi 

angyalok Nyíregyháza - Dalünnepre invitálja az érdeklődőket a Székelyföld szentegyházi kórusa és 

zenekara, a Székelyföldi angyalok augusztus 19-én 20 órától tekinthető meg a XX. Mandala Nyár 

keretében az evangélikus iskola udvarán. Tájkép és csendélet a nyírbogáti teleházban Nyírbogát - 

Komiszár János több mint húsz alkotását csodálhatják meg az érdeklődők augusztus 13-tól a 

nyírbogáti teleház egyesületi termében. A Holló László-díjas festőművész olajfestményekkel, 

tájképekkel és csendéletekkel érkezett a szeptember végéig megtekinthető tárlatra. 

Strandröplabdázók Záhonyban Záhony - Hatodik alkalommal rendezték meg a határvárosban a 

strandröplabda bajnokságot. Utazás, büntetés - percek kérdése Nyíregyháza - A Szabolcs Volán 

visszafizeti a rokonlátogatóba érkezett utasok bírságát. Cimkék: augusztus 14 , esemény , Szabolcs- 

Szatmár-Bereg , történt , vasárnap 

 

 

Dátum: 2011. augusztus 15. 

Médium:  

Kelet-Magyarország 
Szerző: -- 

Cím:  

Vagyonvédelmi Nap 
 

Többek között szkanderverseny is volt szombaton a Park Hotelnél, a Vagyonvédelmi Kamara 

szervezésében megtartott Vagyonvédelmi Napon. 
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2011. augusztus 19. 
 

 

Dátum: 2011. augusztus 19. 

Médium:  

Ingatlan és Befektetés 
Szerző: -- 

Cím:  

Magyar Létesítménygazdálkodási Konferencia és Kiállítás (2011. október 5.) 
 

A Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség (HFMS), a Magyar Tisztítás-technológia Szövetség 

(MATISZ) és a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete 

(SZVMSZK) 2011 október 5-én rendezi meg a 2011 Értékteremtés címet viselő Magyar 

Létesítménygazdálkodási Konferenciát és Kiállítást. 

A rendezvénnyel lehetőséget biztosítanak a szakmában dolgozó és a témakör iránt érdeklődő 

szakemberek számára, hogy közvetlenül is információkat és tájékoztatást kapjanak az őket érintő 

kérdésekről elméleti és gyakorlatorientált megközelítésben egyaránt. 

A rendezvényen való részvétel a MATISZ részéről 20, a MÉK részéről 3 kredit pontot jelent. A HFMS 

által adható kredit pont érték megállapítása folyamatban van. 
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2011. augusztus 22. 
 

 

Dátum: 2011. augusztus 22. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

A személy-,vagyonvédelmi és magánnyomozói szakértői tevékenység szabályozása 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2277&i= 

 

A személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakértői tevékenység szabályozása Az SZVMSZK 

Országos Elnöksége 27/2011.(04.12.) számú határozatával elfogadta a "Személy-, vagyonvédelmi és 

magánnyomozói szakterületek körébe tartozó önálló szakértői tevékenységek végzésének 

szabályzatát". Az SZVMSZK szakértői kar szervezése befejeződött és lehetőség van jelentkezni a 

27/2011.(04.12.) számú szabályzatban meghatározottak szerint. A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara országos Elnökség 27/2011.(04.12.) számú határozata A Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói szakterületek körébe tartozó önálló szakértői tevékenységek 

végzésének szabályzata I. 1) A "Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

országos Elnöksége a biztonsági tevékenység elősegítése, a szolgáltatások minőségének növelése 

érdekében létrehozza az SzVMSzK szakértői rendszerét és jelen szabályzatban meghatározza 

működésének szabályait. 2) Az SzVMSzK szakértői névjegyzékben szereplő szakértő a hatályos 

jogszabályok és az SzVMSzK Alapszabályának jogosítása alapján személyesen végzi tevékenységét. 3) 

A " Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szakértő" feladata a tudomány 

korszerű szintjén, a gyakorlat és tapasztalat eredményeinek felhasználásával tanúsítani a szakszerű 

megoldásokat: a) megbízás alapján szakértői vélemények készítésével, szaktanácsadással elősegíteni 

a biztonsági szolgáltatások ellátóinak tevékenységét, pl.: - ok-okozati összefüggések értékelése; - 

vitatott esetek, események ügyek megítélése, a hibák, károk, illetve ezek okainak feltárása; - 

dokumentációk tervek értékelése elemzése; - javaslatok készítése; b) jogszabályi felhatalmazás, 

illetve kötelezés alapján szakmai megfelelőség tanúsítása ellenjegyzéssel. 4) A " Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szakértők" speciális kompetenciákkal 

rendelkeznek, felkérésük esetén jelentős szakmai támogatást nyújthatnak 

a vagyonvédelmi vállalkozások tevékenységéhez, a biztonsági szolgáltatások ellátóinak. 5) " Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szakértő" megnevezés használatra és ilyen 

tevékenység folytatására csak az a természetes személy jogosult, akit névjegyzékbe vett az SzVMSzK 

Országos Szervezete, a szakterület és részterület(ek) megjelölésével. A névjegyzékbe felvett szakértő 

csak a részére kiállított engedélyen megjelölt szakterület, és azon belüli részterület besorolása 

szerinti szakértői tevékenységet végezhet. 6) Szakértői engedély az 1. számú mellékletben 

feltüntetett szakterületekre és részterületekre adható a meghatározott feltételrendszer - 

kompetenciakészlete és referencia- megléte esetén 7) A szakterületeket és részterületeket 

tartalmazó 1. számú melléklet - az SzVMSzK Országos Szervezet, Tudományos és Szakértői Bizottság 

javaslatára, az SzVMSzK elnöke előterjesztésével - az SzVMSzK Országos Elnöksége határozata szerint 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2277&i=
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módosítható. II. 8) A szakértői szakterületek és a szakértői jogosítás feltételei: a.) "SzVMSzK személy -

ésVAGYONVéDELMI szakértő" 1. Képesítési feltétel: 5. számú melléklet. 2. A választott szakterületen 

5 év igazolt szakmai gyakorlat, vagy a választott szakterületen 2 év igazolt szakmai gyakorlat és a 

szakterülethez sorolható PhD fokozat. 3. A választott szakterületen belüli részterület(ek)ről 

publikációk, konferenciákon tartott előadások jegyzéke. 4. SzVMSzK érvényes tagság. 5. Kettő (2) fő 

ajánló. b.) "SzVMSzK mérnök szakértő" 1. Képesítési feltétel): 5. számú melléklet. 2. A választott 

szakterületen 5 év igazolt szakmai gyakorlat, vagy a választott szakterületen 2 év igazolt szakmai 

gyakorlat és a szakterülethez sorolható PhD fokozat, vagy a választott szakterületen 2 év igazolt 

szakmai gyakorlat és a szakterülethez sorolható szakmérnök végzettség. 3. A választott szakterületen 

belüli részterület(ek)ről publikációk, konferenciákon tartott előadások jegyzéke.4. SzVMSzK érvényes 

tagság. 5. Kettő (2) fő ajánló. c.) "SzVMSzK magánnyomozói szakértő" 1. Képesítési feltétel: 5. számú 

melléklet. 2. A választott szakterületen 5 év igazolt szakmai gyakorlat. 3. A választott szakterületen 

belüli részterület(ek)ről publikációk, konferenciákon tartott előadások jegyzéke. 4. SzVMSzK érvényes 

tagság. 5. Kettő (2) fő ajánló. 9) Szakmai gyakorlati időként a szakirányú oklevél megszerzését 

követően végzett, és a kérelmezett szakértői szakterület(ek)nek, részterület(ek)nek megfelelő 

tevékenységet lehet figyelembe venni. A szakmai gyakorlat és a kérelemben megjelölt 

szakterület(ek), illetve részterület(ek) között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia. 10) Közvetlen 

kapcsolatnak minősül: a) a kérelemben megjelölt szakterületen, vagy annak részterületén végzett 

szakmai tevékenység, illetve b) a választott szakterületre, vagy annak részterületre vonatkozó 

tudományos, a választott szakterületen, vagy annak részterületén végzett oktatói (egyetem, főiskola) 

tevékenység. 11) A szakirányúság igazolása, illetve a külföldön szerzett végzettség honosítása a 

kérelmező feladata. III. 12) A szakértői engedély megadása iránti kérelmeket a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezet, Tudományos és Szakértői 

Bizottság címre (1135 Budapest, Szegedi út 37-39.), ajánlott levélben kell postázni. 13) A kérelemnek 

tartalmaznia kell: a) a kérelmező személyi adatait b) a kérelmezett szakterület, részterület 

megnevezését 14) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező a) szakmai végzettségét igazoló oklevél 

közjegyzővel hitelesített másolatát,b) szakmai gyakorlati idejének igazolását, c) részletes szakmai 

életrajzát, szakmai tevékenységének dokumentumait (referenciák, ajánlások, szakirányú publikációk 

jegyzéke, egyetemi (főiskolai) oktatói tevékenység ismertetése) d) három hónapnál nem régebbi 

hatósági erkölcsi bizonyítványát abban az esetben, ha a kamarai tagfelvétel időpontjától egy év eltelt, 

e) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását, f) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a 

kérelmező hozzájárul személyi adatainak szakértői névjegyzékbe történő közzétételéhez. 15) A 

külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelet, szakképesítést honosítva, hiteles magyar 

fordításban kell mellékelni. 16) A kérelmek több szakterületre, szakterületeken belül több 

részterületre is benyújthatók, szakterületenként külön eljárás keretében. 17) A kérelmek egész évben 

folyamatosan benyújthatók, amelyeket évenként egy alkalommal, a tárgy évet követő év május 31-ik 

napjáig kerülnek elbírálásra. IV. 18) A szakértői engedély megadása és ennek alapján a szakértői 

névjegyzékbe való bejegyzés után a szakértőnek -évenként- a kamara alapszabályában 

meghatározott emelt tagdíjat kötelessége fizetni. A tagdíjfizetéssel kapcsolatban minden esetben 

a kamara alapszabályának vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 19) Amennyiben a szakértői 

névjegyzékben szereplő kamarai tag az emelt tagdíjat határidőre nem fizeti meg és felszólítás 

ellenére sem pótolja a befizetést, úgy törlésre kerül a névjegyzékből. 20) A szakértői névjegyzékből 

bármilyen jogcímen történő törlés esetén a kamara -sem részben, sem egészben- díjat nem térít 
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vissza. V. 21) A szakértői névjegyzékbe történő bejegyzés iránti kérelem elbírálásáról a KAMARA -az 

engedély megadása esetén, a szakértő nyilvántartási számának egyidejű közlésével, a szakértői 

szakterület és részterület megnevezésével- az engedély megküldésével értesíti a kérelmezőt. 22) A 

névjegyzékbe való bejegyzés alapjául szolgáló szakértői engedély öt évig érvényes, ezt követően a 

szakértői engedély megújítását külön eljárásban lehet kérelmezni. 23) A szakértői engedélyek 

megújítására vonatkozó kérelmekre a III. szakaszban foglalt rendelkezések az irányadók. A 

kérelemhez az eredetileg benyújtott iratok közül csak azokat kell mellékelni, amelyeknek tartalma 

időközben megváltozott. VI. 24) Törölni kell a szakértői névjegyzékből azt a személyt, a) akivel 

szemben utólag merül fel olyan körülmény, amely a szakértői tevékenység engedélyezését kizárja, b) 

aki a törlését kérte, c) aki elhalálozott d) akinek a szakértői engedélye (érvényességi ideje) lejárt 

 

 

Dátum: 2011. augusztus 22. 

Médium:  

RTL Klub Reggeli 
Szerző: -- 

Cím:  

BKV ellenőrök vertek meg egy utast 

Link: http://www.rtlklub.hu/musorok/reggeli/cikk/379171 

 

Napok óta terjed az interneten egy felvétel, melyen ellenőrök brutálisan bántalmaznak egy részeg 

férfit. A 4-6-os villamoson történtekről szakértőnkkel beszélgettünk. 

  

http://www.rtlklub.hu/musorok/reggeli/cikk/379171
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Dátum: 2011. augusztus 27. 

Médium:  

Napló Online 
Szerző: Szausev Xénia 

Cím:  

Szolgálnak és védenek 

Link: http://www.naplo-online.hu/kronika/20110827_csaladinap_vagyonorok 

 

Veszprém - A Jutasi úti sportpályán tartották az ötödik Veszprém Megyei Vagyonőr Versenyt, 

Vagyonvédelmi- és Családi Napot szombaton. A több száz résztvevő főzőversennyel, 

sportrendezvényekkel és bemutatókkal pihente ki az év fáradalmait. Díjazták a legjobbakat is. 

Jó ebédhez, jó nóta illik - tartja egy régi mondás. Ez pedig a vagyonőrök családi napján sem volt 

másképpen. Ráadásul az időjárás is kedvezett az egész napos, szabatéri rendezvénynek, így a jó 

hangulatból nem volt hiány. A műsor hivatalos beszámolókkal indult: Sánta Károly, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezet elnöke jó 

versenyzést és szórakozást kívánt mindenkinek, miután a jövőre életbe lépő változásokról számolt 

be. Hangsúlyozta, a kamara folyamatos szakmai felkészítést és továbbképzést biztosít tagjainak. 

Töreki Sándor rendőr alezredes a rendőrség és személy-és vagyonvédemisek kapcsolatát méltatta. 

Közös célként említette a rendet és a nyugalmat, amihez kiváló munkatársak asszisztálnak. 

Némedi Lajos alpolgármester megköszönte a vagyonőrök munkáját, akik a város közbiztonságának 

fenntartásában rendkívüli és fontos szerepet töltenek be. Majd Veszprém város elismerése jeléül 

arany fokozattal és emléklappal tüntette ki Pordán Tamást, a Brill 2000 Kft. biztonsági őrét, ezüs 

fokozatú emléklapot kapott Harmat Gábor a Det-őr Kft. munkatársa, valamint bronz fokozatú 

elismerést vett át Böde József, a Nyugalom Kft.embere. 

A kamarai tagok és hozzátartozóik eseménydús családi napot kaptak a szervezőktől, akik a kicsikre és 

nagyobbakra egyaránt gondoltak: a melegben többen hűsöltek a fás környezetbe kitelepített 

ugrálóvárban. Akadt, aki a főzőverseny közelében érezte magát "biztonságban" ebéd-ügyileg, a 

vállalkozó szelleműek pedig fociztak, sportoltak és versenyeztek. 

A színpadi produkciókkal színesített programok alatt a benevezett öt csapat tesztet írt, önvédelmi és 

szituációs gyakorlatokat mutatott be, majd sor került a lövészeti megmérettetésre is. 

A nap ünnepélyes díjkiosztóval zárult. 

  

http://www.naplo-online.hu/kronika/20110827_csaladinap_vagyonorok
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Dátum: 2011. augusztus 29. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

Siemens tűzjelző rendszer tervezői szakmai napok 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2281 

 

Szeptember 14-én és 21-én a magyarországi Siemens Zrt biztonságtechnikai üzletága tűzjelző 

rendszer tervezői szakmai napokat tart. 

Nagyítás 

Időpont: 2011. szeptember 14, és szeptember 21., 9-17h 

Helyszín: 1143 Budapest, Gizella út 51-57., Siemens Irodaház 

REGISZTRÁCIÓ ITT ! 

A szakmai napokon a cég biztonságtechnikai üzletága a leginnovatívabb tűzjelző eszközökkel és a 

praktikus tűzjelző tervezés fortélyaival ismerteti meg a hallgatóságot. 

A szakmai nap(ok) programja: 

9:00-9:45 Tűzjelző rendszerek kronológia 

9:45-10:30 OTSZ - múlt, jelen, jövő 

10:30-11:15 A modern analóg tűzjelző központ 

11:15-12:00 A modern analóg tűzjelző perifériák 

12:00-13:00 Ebédszünet 

13:00-13:45 Kombinált pontszerű érzékelők alkalmazása (ASA) 

13:45-14:30 Vonali hő érzékelés - Fibro-laser 

14:30-15:15 Tűzjelző terv készítés I. (rajzolás+dokumentálás) 

15:15-16:00 Tűzjelző terv készítés II. (véglegesítés+engedélyeztetés) 

16:00-17:00 Teszt és értékelés 

A program célja, hogy a lehető legátfogóbb módon tervezői szemszögből bemutassa a modern 

tűzjelző rendszereket. A program elsősorban gyakorlati szemléletű ismeretanyag átadását célozza az 

elmúlt időszak hazai fejlesztési / beruházási tapasztalataira épülve.  

Bevezetésképp ismertetésre kerülnek a fontosabb szakmai alapok (rendszerkronológia, jogszabály-

történet), majd a modern rendszerek komponensei kerülnek prezentálásra. Külön kitérünk a 

különleges érzékelési módokra.  

Ezek után kerül bemutatása a modern eszközökre „optimalizált” tűzjelző terv készítésének lépései, 

praktikus fogásai, kötelező feladatai. Az utolsó előadás után az azok anyagából kérdező, átfogó teszt 

zárja a szakmai napot. A tesztírás előre elkészített és kiosztott tesztlapokon történik, helyben történő 

kiértékeléssel. 

A rendezvényen való részvétel térítésmentes és kamarai pontot ér. 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2281
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Dátum: 2011. augusztus 31. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: orientpress 

Cím:  

A védelmi és nyomozói igazolvány megújításáról 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28980 

 

Tájékoztató a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó 

engedélyek cseréjével kapcsolatban. A Magyar Rendőrség Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányságának közleménye. 

Tisztelt személy- és vagyonőrök, magánnyomozók! 

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

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

rendelet alapján 2006. évben kiváltott személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység végzésére jogosító igazolványok és működési engedélyek érvényességi ideje 2011. 

évben lejár. Az igazolvány, valamint működési engedély meghosszabbítása az alábbiak szerint 

történik: 

Igazolvány 

Az igazolvány (személy- és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai szerelő, 

biztonságtechnikai tervező-szerelő) meghosszabbításakor az ügyintézési határidő a kérelemnek az 

eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon 

kezdődik. 

Az SzVMt 6. §-ban foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolni. 

Ezen feltétel igazolása „Hatósági bizonyítvány”-on történik, mely a postahivatalokban kitöltött 

„Adattovábbítási iránti kérelem” nyomtatvánnyal kezdeményezhető. Az „Adattovábbítási iránti 

kérelem”-t az alábbiak szerint kell kitölteni: 

1. pontjához az ügyfél személyes adatait 

2. pontjához az ügyfél állandó lakcímét kell beírni, 

3. ponthoz az illetékes (pl. Szegedi Rendőrkapitányság Szeged, Párizsi krt. 16-22) nevét és címét kell 

feltüntetni, 

5. pontnál az A1; B1; C1 és D1 mezőt kell „X” jellel ellátni; 

5.1 pont második sorához a „2005. évi CXXXIII. törvény” szövegrészt kell írni, 

6. ponthoz a „vagyonvédelmi engedély kiváltása céljából” szöveget kell feltüntetni. 

A kérelem mellékleteként – amennyiben az eljáró hatóság birtokában van – az iskolai végzettséget 

vagy szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság 

eltekinthet. 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=28980
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Az igazolvány kiállításának egyik feltétele, hogy a kérelmező cselekvőképes. A cselekvőképesség 

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

igazolnia. 

Az igazolvány meghosszabbítása – igazolvány fajtánként - 6900 Ft. szolgáltatási díj köteles, mely 

készpénzátutalási megbízáson róható le. Ezt az ügyfél az illetékes rendőrhatóság ügyintézőjétől 

kérheti. 

Működési engedély 

A működési engedély (személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói) kérelem mellékleteként be kell 

csatolni: 

- személy- és vagyonvédelmi, vagy magánnyomozói tevékenységre szóló érvényes 

felelősségbiztosítási szerződés, 

- a NAV által kiállított igazolás, miszerint nincs jogerősen megállapított adó-, vám- vagy 

társadalombiztosítási tartozása, 

- tevékenységenként 23.000 Ft-os szolgáltatási díj lerovását igazoló készpénzátutalási megbízás 

feladóvevényének eredeti példánya. 

A kérelem mellékletét kell hogy képezze az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás esetében a 

vezető tisztségviselő által bemutatott – az igazolvány meghosszabbítása során már említett – 

„Hatósági bizonyítvány”. Tekintettel arra, hogy a „Hatósági bizonyítvány” a kiállításától számított 90 

napig érvényes, így amennyiben valaki az igazolvány meghosszabbítása során már rendelkezik 

érvényes „Hatósági bizonyítvánnyal”, azt a működési engedély kérelme során felhasználhatja. 

A működési engedélyekhez kapcsolódó nyilvántartási naplókat az új működési engedélyek kiadásakor 

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

adatok bejegyezhetők. 

Fontos! 

Az SzVMt. értelmében vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység a rendőrség által kiadott működési engedély és a kamarai nyilvántartásba vételről szóló 

igazolás birtokában végezhető. Ezen tevékenységek pedig (ideértve a tevékenységek szervezését és 

irányítását is) személyre szóló, a rendőrség által kiadott 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. 

Az ügyintézés gördülékenyebb lebonyolítása érdekében az igazolvány, illetve engedély 

meghosszabbítására irányuló kérelmek letölthetők a www.police.hu/nyomtatvanyok oldalról. 
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Dátum: 2011. augusztus 31. 

Médium:  

Közigpress 
Szerző: Orientpress 

Cím:  

A védelmi és nyomozói igazolvány megújításáról 

Link: http://www.kozigpress.hu/87607 

 

Tájékoztató a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységhez kapcsolódó 

engedélyek cseréjével kapcsolatban. A Magyar Rendőrség Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányságának közleménye. 

Tisztelt személy- és vagyonőrök, magánnyomozók! 

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

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

rendelet alapján 2006. évben kiváltott személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység végzésére jogosító igazolványok és működési engedélyek érvényességi ideje 2011. 

évben lejár. Az igazolvány, valamint működési engedély meghosszabbítása az alábbiak szerint 

történik: 

Igazolvány 

 

Az igazolvány (személy- és vagyonőri, magánnyomozói, biztonságtechnikai szerelő, 

biztonságtechnikai tervező-szerelő) meghosszabbításakor az ügyintézési határidő a kérelemnek az 

eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon 

kezdődik. 

Az SzVMt 6. §-ban foglalt feltételeket az ügyfélnek kell igazolni. 

Ezen feltétel igazolása „Hatósági bizonyítvány”-on történik, mely a postahivatalokban kitöltött 

„Adattovábbítási iránti kérelem” nyomtatvánnyal kezdeményezhető. Az „Adattovábbítási iránti 

kérelem”-t az alábbiak szerint kell kitölteni: 

1. pontjához az ügyfél személyes adatait 

2. pontjához az ügyfél állandó lakcímét kell beírni, 

3. ponthoz az illetékes (pl. Szegedi Rendőrkapitányság Szeged, Párizsi krt. 16-22) nevét és címét kell 

feltüntetni, 

5. pontnál az A1; B1; C1 és D1 mezőt kell „X” jellel ellátni; 

5.1 pont második sorához a „2005. évi CXXXIII. törvény” szövegrészt kell írni, 

6. ponthoz a „vagyonvédelmi engedély kiváltása céljából” szöveget kell feltüntetni. 

A kérelem mellékleteként – amennyiben az eljáró hatóság birtokában van – az iskolai végzettséget 

vagy szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság 

eltekinthet. 

Az igazolvány kiállításának egyik feltétele, hogy a kérelmező cselekvőképes. A cselekvőképesség 

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

igazolnia. 

http://www.kozigpress.hu/87607


 

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 

Az igazolvány meghosszabbítása – igazolvány fajtánként - 6900 Ft. szolgáltatási díj köteles, mely 

készpénzátutalási megbízáson róható le. Ezt az ügyfél az illetékes rendőrhatóság ügyintézőjétől 

kérheti. 

Működési engedély 

A működési engedély (személy- és vagyonvédelmi, magánnyomozói) kérelem mellékleteként be kell 

csatolni: 

- személy- és vagyonvédelmi, vagy magánnyomozói tevékenységre szóló érvényes 

felelősségbiztosítási szerződés, 

- a NAV által kiállított igazolás, miszerint nincs jogerősen megállapított adó-, vám- vagy 

társadalombiztosítási tartozása, 

- tevékenységenként 23.000 Ft-os szolgáltatási díj lerovását igazoló készpénzátutalási megbízás 

feladóvevényének eredeti példánya. 

A kérelem mellékletét kell hogy képezze az egyéni vállalkozó, vagy társas vállalkozás esetében a 

vezető tisztségviselő által bemutatott – az igazolvány meghosszabbítása során már említett – 

„Hatósági bizonyítvány”. Tekintettel arra, hogy a „Hatósági bizonyítvány” a kiállításától számított 90 

napig érvényes, így amennyiben valaki az igazolvány meghosszabbítása során már rendelkezik 

érvényes „Hatósági bizonyítvánnyal”, azt a működési engedély kérelme során felhasználhatja. 

A működési engedélyekhez kapcsolódó nyilvántartási naplókat az új működési engedélyek kiadásakor 

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

adatok bejegyezhetők. 

Fontos! 

Az SzVMt. értelmében vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói 

tevékenység a rendőrség által kiadott működési engedély és a kamarai nyilvántartásba vételről szóló 

igazolás birtokában végezhető. Ezen tevékenységek pedig (ideértve a tevékenységek szervezését és 

irányítását is) személyre szóló, a rendőrség által kiadott 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. 

Az ügyintézés gördülékenyebb lebonyolítása érdekében az igazolvány, illetve engedély 

meghosszabbítására irányuló kérelmek letölthetők a www.police.hu/nyomtatvanyok oldalról. 

A Szegedi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi szakterülete ügyfélfogadási 

rendje: 

Hétfő: ügyfélfogadás szünetel 

Kedd: 8-12 óráig 

Szerda: 8-12 és 13-17.30 óráig 

Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel 

Péntek: 8-12 óráig. 


