
 

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 

 

 

Havi Sajtófigyelés 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 

2011. szeptember 1. - 30. 

 

 

Tartalom 
2011. szeptember 01. ................................................................................................................... 3 

HírTV Híradó ........................................................................................................................................ 3 

-- ...................................................................................................................................................... 3 

2011. szeptember 03. ................................................................................................................... 4 

24 Óra .................................................................................................................................................. 4 

Egyre mélyebbre süllyed a szakma? ................................................................................................ 4 

2011. szeptember 04. ................................................................................................................... 5 

Securifocus ........................................................................................................................................... 5 

SecuriFocus - Hírek - Vagyonőrök családi napja .............................................................................. 5 

Kemma.hu ........................................................................................................................................... 6 

Egyre mélyebbre süllyed a szakma? ................................................................................................ 6 

2011. szeptember 05. ................................................................................................................... 9 

Echo TV ................................................................................................................................................ 9 

Kiszervezések ................................................................................................................................... 9 

2011. szeptember 06. ................................................................................................................. 10 

MR1 Kossuth Online .......................................................................................................................... 10 

Az állampolgár védi meg a rendőrt? - MR1-Kossuth Rádió ........................................................... 10 

hirado.hu ........................................................................................................................................... 11 

Hirado.hu - Állampolgár védi meg a rendőrt? ............................................................................... 11 



 

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 

Securifocus ......................................................................................................................................... 12 

SecuriFocus - Hírek - Egy rendőr nem rendőr?.............................................................................. 12 

2011. szeptember 16. ................................................................................................................. 13 

Securifocus ......................................................................................................................................... 13 

XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia ................................................................................. 13 

2011. szeptember 18. ................................................................................................................. 16 

Vasárnap Reggel................................................................................................................................ 16 

DURVA AGRESSZIÓ, MINDEN CÉL NÉLKÜL .................................................................................... 16 

2011. szeptember 19. ................................................................................................................. 20 

Securifocus ......................................................................................................................................... 20 

SecuriFocus - Hírek - XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia ............................................... 20 

2011. szeptember 20. ................................................................................................................. 23 

TV2 Tények 18-30 .............................................................................................................................. 23 

2011. szeptember 22. ................................................................................................................. 24 

Securifocus ......................................................................................................................................... 24 

III. Országos IP Konferencia ........................................................................................................... 24 

2011. szeptember 28. ................................................................................................................. 25 

Securifocus ......................................................................................................................................... 25 

VIII. Országos Magánnyomozó Konferencia .................................................................................. 25 

2011. szeptember 29. ................................................................................................................. 26 

Vállalkozás-online.hu ........................................................................................................................ 26 

Létesítménygazdálkodás: KKV-k a szereplők ................................................................................. 26 

Securifocus ......................................................................................................................................... 27 

Lövész verseny & 5. Személy- és Vagyonőrök Megyei Versenye .................................................. 27 

 

  



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

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

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

 

2011. szeptember 01. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 1. 

Médium:  

HírTV Híradó 
Szerző: -- 

Cím:  

-- 
Link: http://hirtv.hu/filmek/hirado21/hirado20110901.wmv 

  

http://hirtv.hu/filmek/hirado21/hirado20110901.wmv
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2011. szeptember 03. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 03. 

Médium:  

24 Óra 
Szerző: -- 

Cím:  

Egyre mélyebbre süllyed a szakma? 
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2011. szeptember 04. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 04. 

Médium:  

Securifocus 
Cím: 

SecuriFocus - Hírek - Vagyonőrök családi napja 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

Vagyonőrök családi napja 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. 

Nagyítás 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2011. szeptember 04. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2288&i=
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Médium: Kemma.hu 

Szerző: -- 

Cím: Egyre mélyebbre süllyed a szakma? 

Link: http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/egyre-melyebbre-sullyed-a-szakma-

398354 

 

Az elmúlt időszakban a vagyonőrök jelzései alapján egyre kaotikusabb állapotok alakulnak ki a 

szakmában, tudtuk meg Turbacs Lajostól, a szakmai kamara elnökétől. 

<exttra> – A régi fővállalkozók egy része a vagyonőröket saját állományba veszi az addigi bér 

töredékéért. A legutóbbi tájékoztatás alapján ez egy nemzetközi cégnél 470 Ft/óra bruttó összeget 

jelent fegyveres szolgálat esetében  – tájékoztat Turbacs Lajos. 

– Az illetékes szakszervezettel és a jogi osztály vezetőjével sok megbeszélést folytattunk egy 

tisztességes helyzet elérése érdekében. Eddig a cégnél háromhavonta történt alvállalkozó-váltás, a 

munkavállalók több esetben csak utólag értesültek az új foglalkoztatóról. Így a több éve egy helyen 

dolgozó munkavállalók mindig próbaidős szerződéssel dolgoztak, mivel az új alvállalkozónál újra 

kezdődött a próbaidő.  

Más esetben az egyéni vállalkozók részére a ténylegesen teljesített időnél rövidebb időre történt és 

történik a vállalkozói díj kifizetése és az ügyelet idejére semmiféle juttatást nem kaptak. A válasz az 

alkalmazók részéről gyakran az, hogy van bőven jelentkező, ha nem tetszik, el lehet menni. Ez 

azonban különösen a családfenntartó vagyonőrök számára teremt bizonytalan anyagi helyzetet, nem 

biztosít megfelelő távlati egzisztenciát. 

– Mit ír elő a törvény? 

– A 337/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításáról előírásai szerint „Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a 

legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben 

foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. 

január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 650 forint, 

napibér alkalmazása esetén 4 330 forint, órabér alkalmazása esetén 541 forint.” 

Kamarai tagság, kötelezettségek 

Az idei évben a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység végzésének feltétele a 

szakmai kamarai tagság megléte. Ennek hiánya esetében a tevékenységet végző szabálysértést követ 

el. Az október 1 és december 31 közötti időszakban kell nyilatkoznia annak, aki 2012. január elsejétől 

önkéntesen tagja kíván lenni a kamarának. A nyilatkozatokat az országos szervezet küldi ki, és oda is 

kell visszajuttatni. Az önkéntes tagok 2012. február végéig választják meg az új kamarai vezetést. 

– Ezek szerint a szakmában dolgozók többsége a hivatalos szakmai bérminimumot sem kapja meg? 

– Sajnos így van. Még a nagy cégek is kibújnak ezen bér fizetése alól. A munkaadók egy része arra 

hivatkozik, hogy a munkakör túlnyomórészt készenléti jellegű, ezért a szakmai bérminimumot nem 

kötelező megadni. Területi szervezetünk ezt vitatja, hiszen a szolgálatot teljesítő vagyonőr a legtöbb 

helyen a szolgálati idő teljes egészében köteles  ellátni a feladatát. Nincs lehetősége újságot olvasni, 

tévét nézni, rádiót hallgatni. 

 – Lehetett arról hallani, hogy vagyonvédelmi vállalkozások a lehető legmagasabb vállalási árral 

nyernek el egy-egy megbízatást. 

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/egyre-melyebbre-sullyed-a-szakma-398354
http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/egyre-melyebbre-sullyed-a-szakma-398354
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– A vállalkozók elmondása szerint a megbízók nem fizetik meg megfelelően a biztonsági szolgáltatást. 

Legmagasabb vállalási ár? Ezekben az esetekben sem jobb a munkavállalók anyagi megbecsülése, 

mint a rosszabb anyagi helyzetben lévő vállalkozások esetében. A megbízók többsége sem érdekelt 

egy olyan vállalási ár fizetésében, amely lehetőséget ad arra, hogy legalább a garantált 

bérminimumot és járulékait a vagyonvédelmi vállalkozások be tudják fizetni, és még valamennyi 

maradjon a tisztességes megélhetéshez, illetve a vállalkozás fejlesztéséhez is. 

– Továbbra is meggyőződése, hogy a biztonsági piacon csak a tisztességesen dolgozni akaró és tudó 

vállalkozásoknak, vállalkozóknak és munkatársaknak lenne keresnivalójuk? 

– Csak ez a helyzet lenne alkalmas a megbízók érdekeinek hatékony védelmére. A tisztességtelen 

vállalkozásoknak, vállalkozóknak nem szabad teret engedni. A jelenlegi jogi rendszer ennek az 

állapotnak az elérésére nem alkalmas. A 2005. évi CXXXIII. törvény módosítása alapján 2012. január 

elsejétől a kötelező kamarai tagság megszűnése még kaotikusabb állapotokat teremthet: még azt a 

kevés érdeket sem tudja a tisztességes vállalkozó, munkavállaló érvényesíttetni, amihez eddig a 

kamara segítséget nyújtott. Így vagyonőreink és a tisztességesen dolgozni kívánó vállalkozásaink 

egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek. 

– Ezek szerint anarchia alakulhat ki a vagyonvédelmi piacon? 

– Sajnos igen. A szakmának már ideje lenne eljutni addig, hogy szoruljon teljesen háttérbe a 

protekcionizmus, a politikai kapcsolatok. A szakmai munka nem meghatározott időre vonatkozik, 

hanem a cégek, vállalkozások fennállásának idejére. A hiteles vezetők csak a minél jobb színvonal 

elérésében lehetnek érdekeltek.  Minden más érdek a szakmaiság rovására megy. Sajnos a jelenlegi 

közbeszerzési eljárások sem segítik a szakmaiság erősödését. Több esetben egyértelműen csak a 

legalacsonyabb vállalási ár a legfőbb értékelési szempont. Azzal senki sem törődik, hogy ez sok 

esetben a törvényes járulékok befizetésére sem elég. Szakmai kamaránk több alkalommal 

kezdeményezte, hogy legalább a közbeszerzéseknél vegyék figyelembe a javasolt minimális vállalási 

árat. 

Felhívás a tagok felé 

Felhívjuk tagjaink figyelmét arra, hogy a 2006-ban kiadott igazolványok, tevékenységi engedélyek 

érvényessége 2011. évben lejár. A cserével kapcsolatosan kérjük tagjainkat, hogy keressék fel az 

illetékes rendőrkapitányságot még időben. Az új igazolványok, engedélyek megszerzésére a 

jelenlegiek érvényességi idején belül van szükség. ( Az érvényességi idő az igazolványon, engedélyen 

szerepel.). 

Az új igazolvány kiváltásához szükséges: 

- Adattovábbítás iránti kérőlap (beszerezhető a postán, illetve benyújtható elektronikusan 

ügyfélkapus hozzáféréssel rendelkezők esetében. Ára: 3100 Ft.) Ez nem erkölcsi bizonyítvány! Ha 

több igazolványt vált ki valaki egyidőben, akkor is csak egy adattovábbítás iránti kérőlap kell. 

Érvényességi idő: 90 nap. 

- az ügyfél nyilatkozatát, hogy kér-e tájékoztatást a kérelmére indult eljárásról, 

- arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll az SzVMt. 3. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott 

korlátozó rendelkezések hatálya alatt, 

- cselekvőképességére vonatkozó nyilatkozatát, 

- 6900 Ft értékben az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló csekk eredeti példányát  

Hatósági engedély megújítás: tájékoztató található a www.police.hu oldalon, a nyomtatványok 

címszó alatt. 
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2011. szeptember 05. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 05. 

Médium:  

Echo TV 
Cím:  

Kiszervezések 
Link: http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=178&v_id=9551 

 

Alvállalkozókhoz szervezi ki a Tesco a vagyonőreinek nagy részét. Ennek első ütemére tavaly került 

sor, most folytatódik a tendencia. Ez a feketefoglalkoztatás esélyeit is növeli. 

  

http://www.echotv.hu/videotar.html?mm_id=178&v_id=9551
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2011. szeptember 06. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 06. 

Médium:  

MR1 Kossuth Online 

Cím: Az állampolgár védi meg a rendőrt? - MR1-Kossuth Rádió 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Hangfelvétel: http://www.mr1-kossuth.hu/mrplayer.php?d=005953bc_4727575.mp3 

 

A szakma tiltakozik az egy rendőr, egy autó program ellen, a kriminológus szerint viszont jó a terv, 

mert a rendőri munka lényege nem az erőszak. // Hallgassa meg Győrben a tavasszal már kipróbálták 

az egy rendőr, egy autó programot, vagyis azt, hogy egy járőrautóban nem kettő, hanem csak egy 

rendőr teljesít szolgálatot. Kiss Sándor, a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének 

alelnöke azt mondta, az állomány és a szakszervezet sem örült a kezdeményezésnek, mert egy 

rendőr, nem rendőr. Mint hozzátette, még arra is volt példa, hogy intézkedés közben egy állampolgár 

védte meg a megtámadott rendőrt. Kiss Sándor szerint az ötlet Amerikából jöhetett, de ott egészen 

más technikai feltételek vannak, például be van kamerázva mindegyik járőrautó. De még ott is két 

rendőr van általában, az egyfős seriffrendszert a kisebb településeken vezették be. Nálunk pedig csak 

egy-két autóban van, kísérleti jelleggel, kamera - mondta Kiss Sándor. Kovács István, a Rendészeti és 

Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének társadalmi kapcsolatokért felelős munkatársa szakmailag 

rendkívül aggályosnak gondolja ezt a döntést. Szerinte nem megvalósítható az, hogy a rendőr belefut 

egy nagyobb verekedésbe, és nem intézkedik, mert egyedül van. Az pedig nem képzelhető el, hogy a 

kocsijában ülve várja meg az erősítést. A szakszervezet munkatársa azt sem érti, miért született a 

döntés: ilyen sok autó lett hirtelen, vagy ennyire lecsökkent a személyi állomány? Németh Ferenc, a 

Személy -, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke 

óvatosabban fogalmazott. Azt mondta, Amerikában egyes vidéki területeken működik a rendszer, az 

a kérdés, hogy mennyire zárkózik fel a rendőri vezetés az intézkedő rendőr mögé, hogy mennyire 

partner az ügyészség, és milyen lesz a bírósági gyakorlat, amikor egy rendőr intézkedik. Tehát a 

gyakorlat dönti el, életrevaló-e a terv, de szerinte mindent meg kell próbálni a közbiztonság 

erősítésére. Németh Ferenc úgy látja, a sikeresnek nem nevezhető győri példából nem lehet 

általános következtetéseket levonni. Minden attól függ, hogy megfelelő-e a háttér, hogy kellő 

segítséget kap-e a rendőr adott esetben - hangsúlyozta. Kiss Sándor erre azt mondta, amíg sok 

kerületi kapitányságon csak annyi rendőr van, hogy legfeljebb az alapszolgálatot tudják ellátni, addig 

nem lehet kellő segítségre, háttértámogatásra számítani. Németh Zsolt kriminológus, a Rendőrtiszti 

Főiskola munkatársa nagyon is elképzelhetőnek tartja, hogy akár Budapesten is egy rendőr 

intézkedjen. Mert szerinte a rendőri munka lényege nem a harc, nem az, hogy a rendőrök túlerőben 

legyenek, hogy erőszakot alkalmazzanak. Hanem - mivel az emberek általában jogkövetők - az, hogy 

kerüljék az erőszakot, ameddig csak lehet, hogy együttműködjenek az emberekkel, legyenek 

szolidárisak a gyengékkel, ismerjék fel korán a beavatkozást igénylő helyzeteket… Kovács István azt 

mondta, a rendőri iskolában nem is képzik ki a rendőröket arra, hogy egyedül hogyan intézkedjenek.  

 

 

http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/az-allampolgar-vedi-meg-a-rendort-.html
http://www.mr1-kossuth.hu/mrplayer.php?d=005953bc_4727575.mp3
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Állampolgár védi meg a rendőrt? Amerikában működik az egy rendőr, egy autó szisztéma, itthon 

azonban a szakma fenntartásokkal fogadta a kezdeményezést. Győrben a tavasszal már kipróbálták 

az egy rendőr, egy autó programot, vagyis azt, hogy egy járőrautóban nem kettő, hanem csak egy 

rendőr teljesít szolgálatot. Kiss Sándor, a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének 

alelnöke a Magyar Rádió Napközben című műsorában azt mondta, az állomány és a szakszervezet 

sem örült a kezdeményezésnek, mert egy rendőr, nem rendőr. Mint hozzátette, még arra is volt 

példa, hogy intézkedés közben egy állampolgár védte meg a megtámadott rendőrt. Kiss Sándor 

szerint az ötlet Amerikából jöhetett, de ott egészen más technikai feltételek vannak, például be van 

kamerázva mindegyik járőrautó. De még ott is két rendőr van általában, az egyfős seriffrendszert a 

kisebb településeken vezették be. Nálunk pedig csak egy-két autóban van, kísérleti jelleggel, kamera - 

mondta Kiss Sándor. Kovács István, a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének 

társadalmi kapcsolatokért felelős munkatársa szakmailag rendkívül aggályosnak gondolja ezt a 

döntést. Szerinte nem megvalósítható az, hogy a rendőr belefut egy nagyobb verekedésbe, és nem 

intézkedik, mert egyedül van. Az pedig nem képzelhető el, hogy a kocsijában ülve várja meg az 

erősítést. A szakszervezet munkatársa azt sem érti, miért született a döntés: ilyen sok autó lett 

hirtelen, vagy ennyire lecsökkent a személyi állomány? Németh Ferenc, a Személy -, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke óvatosabban fogalmazott. Azt 

mondta, Amerikában egyes vidéki területeken működik a rendszer, az a kérdés, hogy mennyire 

zárkózik fel a rendőri vezetés az intézkedő rendőr mögé, hogy mennyire partner az ügyészség, és 

milyen lesz a bírósági gyakorlat, amikor egy rendőr intézkedik. Tehát a gyakorlat dönti el, életrevaló-e 

a terv, de szerinte mindent meg kell próbálni a közbiztonság erősítésére. Németh Ferenc úgy látja, a 

sikeresnek nem nevezhető győri példából nem lehet általános következtetéseket levonni. Minden 

attól függ, hogy megfelelő-e a háttér, hogy kellő segítséget kap-e a rendőr adott esetben - 

hangsúlyozta. Kiss Sándor erre azt mondta, amíg sok kerületi kapitányságon csak annyi rendőr van, 

hogy legfeljebb az alapszolgálatot tudják ellátni, addig nem lehet kellő segítségre, háttértámogatásra 

számítani. Németh Zsolt kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola munkatársa nagyon is elképzelhetőnek 

tartja, hogy akár Budapesten is egy rendőr intézkedjen. Mert szerinte a rendőri munka lényege nem a 

harc, nem az, hogy a rendőrök túlerőben legyenek, hogy erőszakot alkalmazzanak. Hanem - mivel az 

emberek általában jogkövetők - az, hogy kerüljék az erőszakot, ameddig csak lehet, hogy 

együttműködjenek az emberekkel, legyenek szolidárisak a gyengékkel, ismerjék fel korán a 

beavatkozást igénylő helyzeteket… Kovács István azt mondta, a rendőri iskolában nem is képzik ki a 

rendőröket arra, hogy egyedül hogyan intézkedjenek. Szerinte így ezeket a rendőröket arra 

kényszerítik, hogy csak bírságoljanak és útbaigazítást adjanak. A műsorban elhangzottakat itt 

hallgathatja meg: 

 

 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/09/06/12/Allampolgar_vedi_meg_a_rendort_.aspx
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Egy rendőr nem rendőr? Győrben a tavasszal már kipróbálták az Egy rendőr, egy autó programot, 

vagyis azt, hogy egy járőrautóban nem kettő, hanem csak egy rendőr teljesít szolgálatot. A szakma 

tiltakozik ellene, a kriminológus szerint viszont jó a terv, mert a rendőri munka lényege nem az 

erőszak - hangzott el az MR1 Kossuth Rádióban. hirdetés hirdetés megjelentetés Kiss Sándor, a 

Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezetének alelnöke azt mondta, az állomány és a 

szakszervezet sem örült a kezdeményezésnek, mert egy rendőr, nem rendőr. Mint hozzátette, még 

arra is volt példa, hogy intézkedés közben egy állampolgár védte meg a megtámadott rendőrt. Kiss 

Sándor szerint az ötlet Amerikából jöhetett, de ott egészen más technikai feltételek vannak, például 

be van kamerázva mindegyik járőrautó. De még ott is két rendőr van általában, az egyfős 

seriffrendszert a kisebb településeken vezették be. Nálunk pedig csak egy-két autóban van, kísérleti 

jelleggel, kamera - mondta Kiss Sándor. Kovács István, a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók 

Szakszervezetének társadalmi kapcsolatokért felelős munkatársa szakmailag rendkívül aggályosnak 

gondolja ezt a döntést. Szerinte nem megvalósítható az, hogy a rendőr belefut egy nagyobb 

verekedésbe, és nem intézkedik, mert egyedül van. Az pedig nem képzelhető el, hogy a kocsijában 

ülve várja meg az erősítést. A szakszervezet munkatársa azt sem érti, miért született a döntés: ilyen 

sok autó lett hirtelen, vagy ennyire lecsökkent a személyi állomány? Németh Ferenc, a Személy -, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke óvatosabban 

fogalmazott. Azt mondta, Amerikában egyes vidéki területeken működik a rendszer, az a kérdés, 

hogy mennyire zárkózik fel a rendőri vezetés az intézkedő rendőr mögé, hogy mennyire partner az 

ügyészség, és milyen lesz a bírósági gyakorlat, amikor egy rendőr intézkedik. Tehát a gyakorlat dönti 

el, életrevaló-e a terv, de szerinte mindent meg kell próbálni a közbiztonság erősítésére. Németh 

Ferenc úgy látja, a sikeresnek nem nevezhető győri példából nem lehet általános következtetéseket 

levonni. Minden attól függ, hogy megfelelő-e a háttér, hogy kellő segítséget kap-e a rendőr adott 

esetben - hangsúlyozta. Kiss Sándor erre azt mondta, amíg sok kerületi kapitányságon csak annyi 

rendőr van, hogy legfeljebb az alapszolgálatot tudják ellátni, addig nem lehet kellő segítségre, 

háttértámogatásra számítani. Németh Zsolt kriminológus, a Rendőrtiszti Főiskola munkatársa nagyon 

is elképzelhetőnek tartja, hogy akár Budapesten is egy rendőr intézkedjen. Mert szerinte a rendőri 

munka lényege nem a harc, nem az, hogy a rendőrök túlerőben legyenek, hogy erőszakot 

alkalmazzanak. Hanem - mivel az emberek általában jogkövetők - az, hogy kerüljék az erőszakot, 

ameddig csak lehet, hogy együttműködjenek az emberekkel, legyenek szolidárisak a gyengékkel, 

ismerjék fel korán a beavatkozást igénylő helyzeteket… 

 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29002
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XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia 
Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2299 

 

A Pro-Sec Kft rendezésében 16. alkalommal kerül sor az Országos Tulajdonvédelmi Konferenciára, 

melynek témái a személyes adatok védelme és a közérdekű adatok megismeréséhez való 

jogszabályi háttér és gyakorlat bemutatása, valamint a biztonságtechnika, informatikai, élőerő és a 

kapcsolódó nemzetközi és magyar szabályozási kérdések felvetése, és a szakemberek 

eszmecseréje. 

A magánbiztonsági szektor minden területén intenzív személyesadat-kezelés folyik, a beléptetési 

naplóadatoktól a kamerák rögzített képéig. Mivel a megrendelő gyakran nincs tisztában a 

jogszabályok által biztosított mozgástérrel, túlzott igényekkel áll elő a munkatársai biztonsági 

háttérellenőrzését, a telephelyen folyó beléptetést illetően. 

Jelenleg Magyarországon a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismeréséhez való 

jogot az adatvédelmi biztos és a bíróságok biztosítják. Az adatvédelmi biztos eljárhat hivatalból vagy 

kivizsgálhat bármilyen nála tett panaszt, amely akár a személyes adatok védelméhez és a közérdekű 

adatok megismeréséhez való jogokkal kapcsolatos. Vizsgálata végén állásfoglalást vagy ajánlást 

fogalmaz meg, melyeknek jogi kötőereje korlátozott, ám a nyilvánosság eszközeivel élve mégis 

hatékonyak lehetnek ezek az eszközök. Januártól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság veszi át e feladatokat, amely akár tízmillió forintos bírságot is kiszabhat a jogi 

követelményeknek nem megfelelő adatkezelőkre, például magánbiztonsági vállalkozókra. 

A fent jelzett probléma várható kihatásaira, bemutatására kívánunk szakmai fórumot létrehozni, 

amely lehetőséget biztosít a biztonságtechnika, informatikai, élőerő valamint a kapcsolódó 

nemzetközi és magyar szabályozási kérdések felvetésére, és a szakemberek eszmecseréjére. 

A konferencia témái: 

- Az adatvédelmi biztos intézményének megszüntetéséből és az új Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság létrehozását követő várható adatvédelmi feladatokra való 

figyelemfelhívás a fent megcélzott intézményekben, 

- a 2011. évi XXIV. törvény várható végrehajtási rendelete, a BM és Kamara együttműködési 

megállapodásának lehetőségei. 

- az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés vagyonvédelmet érintő kérdéseinek megvitatása.  

A konferencia időpontja: 2011. október 5-6-7. 

A konferencia helyszíne: Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9. AQUA-SOL Hotel˙˙˙˙  

A konferencia felkért fővédnöke 

és szakmai támogatója: Német Ferenc Személy-, Vagyonvédelmi és 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2299
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Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke 

A konferencia felkért védnökei: Magyar Rendészettudományi Társaság titkára 

Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói Szövetsége 

Magyar Biztonságvédelmi Egyesület 

A konferencia programja: 

Technikai bemutató keretében a konferencia ideje alatt a résztvevők kézzelfogható közelségbe 

kerülnek a termékekkel. 

2011. október 5. 

ADATVÉDELEM A MAGÁNBIZTONSÁGBAN  

Levezető elnök: Peterdiné Árva Ilona 

Megnyitó előadás:  

10.30. – 11.10. Dr. Szőke Gergely László kutató, adatvédelmi felelős, Pécsi Tudományegyetem: 

Adatvédelem és megfigyelés 

11.10. – 11.50. Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő Privacy Policy Online Services: Adatvédelem 

vs. vagyonvédelem? Januártól 10 millió forint bírság! 

11.50. – 12.30. Szádeczky Tamás adjunktus, Óbudai Egyetem: 

Technikai adatvédelem 

12.30. – 13.00 Kérdések 

13.00. – 14.00. EBÉD  

14.00. – 14.30. Élő András ügyvezető D-Link Magyarország Kft.:  

D-Link - Adatszéfek 

14.30.– 15.00. Bata Miklós ügyvezető igazgató Aspectis Kft.:  

Megfigyelés és személyes adataink védelme 

15.00 – 15.30. Kandolka Károly ügyvezető Erandó Kft.: térfigyelő 

15.30. – 15.50. Kérdések 

15.50. – Szabad program 

2011. október 6. 

VAGYONVÉDELEM HOGYAN TOVÁBB? 

Levezető elnök: Peterdiné Árva Ilona  

9.00. – 9.40. Dr. Eiselt György főosztályvezető Belügyminisztérium: 

2011.XXIV. törvény végrehajtási rendelete, BM és Kamara együttműködési megállapodásának 

lehetőségei 

9.40. – 10.20. Német Ferenc országos elnök SZVMSZK: 

Kamarai feladatok értelmezése 

10.20. – 10.40 Kávészünet 

10.40.- 11.10. Dr. Polefkó Patrik adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Biztos Irodája: Kamerás 

megfigyelés a magánbiztonsági gyakorlatban 

11.10. – 11.40. Dr. Szövényi György biztonságpolitikai tagozatvezető MRTT: 

Adatkezelés a magánnyomozói munkában 

11.40. – 12.10. Zala Mihály elnök Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatai és hatásköre a minősített adatok védelmében; a fizikai 

adatvédelem és az akkreditáció 

12.10. – 12.40. Tóth Attila biztonságtechnikai elnök SZVMSZK:  
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Tervezői névjegyzék hogyan tovább? 

12.30. – 13.00. Kérdések 

13.00. – 14. 00. EBÉD 

14.00. – 14.30. Móré Attila szakértő TVT Zrt.: Magyar nyelven idén megjelenő biztonságtechnikai 

szabványok 

14.30. – 15.00. Filkorn József műszaki igazgató Seawing Kft.: Biztonsági rendszerek adatbiztonsága 

15.00. – 15.30. Hurtik Imre divízió vezető G4S Biztonságtechnikai Zrt. Microraab Divízió: 

Rádiófrekvenciás (RF) kártyákon tárolt adatok biztonsága. (Az előadás keretén belül konkrét esetek, 

megoldások is bemutatásra kerülnek.) 

15.30. – 15.50. Kérdések 

16.00. – Szabad program 

16.00. – Elnökségi ülés (zártkörű) 

2011. október 7. 

VAGYONVÉDELEMI KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK JELENE ÉS JÖVŐJE 

Levezető Elnök: 

Dr. Dános Valér igazgató BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 

Megnyitó előadás 

9.00. – 9.30. Dr. Janza Frigyes, BM miniszteri biztos 

A Belügyminisztérium lehetséges szerepe a vagyonvédelmi oktatási, vizsgáztatási és továbbképzési 

rendszer megújításában. 

9.30. – 10.00. Juhász Ferenc oktatási szakértő: 

A vagyonvédelmi oktatás jelenlegi helyzete. 

10.00. – 10.30. Bobák Artúr főelőadó BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet: 

A kötelező továbbképzési rendszer kialakításának szükségessége, célja, tartalmi elemei a 

vagyonvédelem területén. 

10.30. – 11.00. Rácz György tü. alezredes BM Személyügyi Főosztály Oktatási és Képzési Osztály: 

Az OKJ drasztikus változásainak hatása a vagyonvédelmi szakmákra 

11.00. – 11.30. Kávészünet 

11.30. 12.10. Prépost Tibor gazdasági alelnök SZVMSZK: 

Az”Éh”-nek bére (a verseny „mindenhatóságáról” és az ellenőrzött piac lehetőségeiről)  

12.10. –12.30. Kérdések 

12.30. – Konferencia zárás, EBÉD 

11.00. – 13.00. Közös jövőalkotási tréning (külön terem) 

Résztvevők:  a fenti előadók és 

Német Ferenc országos elnök SZVMSZK 

Birtalan Géza elnök SZVMSZK Pest megye 

Veres Károly oktatási biz. elnök SZVMSZK 

Simon Géza ORFK RSZKK vezetője 

Takács György igazgató Türr István Képző és Kutató Intézet  

Dr. Dános Valér igazgató BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 

Tréner: Bobák Artúr főelőadó BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 
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Dátum: 2011. szeptember 18. 

Médium:  

Vasárnap Reggel 
Szerző: Kun J. Viktória 

Cím:  

DURVA AGRESSZIÓ, MINDEN CÉL NÉLKÜL 
 

Utcai vandalizmus, késelés, bandaháborúk: ma már senki sincs biztonságban az agresszióval 

szemben. Egyelőre nincs eszköz ellene: a társadalmi bizonytalanság, a tehetetlenség és céltalanság 

gerjeszti az indulatokat. 

Állunk a sorban, már a hipermarket zárása után. Hatalmas ordibálásra kapjuk föl a fejünket, egy 

nyolcfős csoport ront be az áruházba. Egyenesen a mellettünk lévő kasszához rohannak, ahol épp két 

férfi fizet. Kikapják onnan az egyiküket, majd kezdik ütni, karmolni, harapni, ahol érik a meglehetősen 

izmos, jó felépítésű fiút, aki kétségbeesetten próbál védekezni. Barátja igyekszik segíteni, leszedni a 

nyolc, láthatóan ittas, elborult embert a férfiról, közben kétségbeesetten kiabál a biztonsági őrökért. 

Valójában őröknek, hisz ott állnak mellettük, csakhogy semmit sem csinálnak. Nézik tétlenül, ahogy 

küzdenek ketten a nyolctagú hordával szemben. Aztán szólnak nekik, óvatosan, hogy hagyják ezt 

abba. Egy idő után egyikük a két fél közé kerül, a feldühödött csapat közben ordít, mutogat, többször 

is életveszélyesen megfenyegeti a két férfit, aztán nehézkesen kivonulnak az áruházból. Bent a bénult 

csend. Hogy mi történt? Állítólag egy pimasz előzés robbantotta az indulatokat. Emiatt követték a két 

férfit egészen az áruházig és várták, mikor csaphatnak le rájuk. A rendőrség körülbelül 20 perc múlva 

ért a helyszínre, összesen ketten jöttek az addigra felszívódott horda ellen. Hogy mit tehettek volna? 

Ketten még egyenruhájukban sem biztos, hogy sokat. Az biztos, az áruház belső jegyzőkönyve szerint 

a biztonsági szolgálat 30 másodpercen belül intézkedett, szétválasztotta a verekedõket. Szerintük 

mást nem is tehettek. Gillemot Katalin, az Auchan szóvivője szerint az őrök nevében is benne van: 

vagyonőrök. Vagyis elsősorban területvédelemre és a lopások elleni védelemre alkalmazzák őket. A 

szóvivő egyébként nem is gondolja, hogy létszámban és hatáskörben a biztonsági szolgálat felkészült 

lenne, lehetne az ilyen esetekre. Német Ferenc, a személy- és vagyonvédelmi kamara elnöke szerint 

a biztonságiaknak nemhogy lehetősége, hanem kötelessége is a bentlévők biztonságáról 

gondoskodni. „Az őröknek nemcsak az a feladata, hogy táskákban turkáljanak, hogy ki mit visz ki, 

hanem az is, hogyha bárkit attrocitás ér, megvédje. Elsősorban felszólítja az elkövetőt, majd 

megakadályozza abban, amit csinál, illetve, ha bűncselekmény gyanúja merül föl, visszatartja egészen 

a hatóságok megérkezéséig” – tisztáz az elnök. Ez a szabály, amit viszont gyakran felülírnak a 

körülmények. Az a tény, hogy például az őrök 40 százaléka nyugdíjas, hogy jelentős részük feketén 

dolgozik, vagyis kerül minden olyan helyzetet, amikor munkájának dokumentálva nyoma marad, 

ahogy az is, hogy az ár és nem a szakmai felkészültség, alkalmasság a döntő. Ráadásul olyannyira 

nyomott áron dolgoznak, amennyiért nem elvárható, hogy a bőrüket is vásárra vigyék. Pedig a 

kamarai vezető szerint őket is mind több attrocitás éri, az agresszió olyannyira elhatalmasodott, hogy 

már önálló segélyalapot hoztak létre kollégáik egészségkárosodásának kompenzálására. Legutóbb 
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egy biztonsági őrként dolgozó nőnek adtak az alapból: egy parkolóban teljesített szolgálatot, amikor 

egy csoport rátámadt és úgy megrugdosták, hogy az összes foga kiesett. Az ilyen esetek ma már 

szinte mindennaposak: nem okoz meglepetést, ha valakit kikapnak a kocsijából és akkorát behúz neki 

a másik autós, hogy eltörik az orra. Vagy amikor egy élesebb közlekedési helyzetben előkerül a 

pisztoly. Úgy tűnik, mintha egyre gyakrabban szakadna el a cérna és mind többen élnék ki 

frusztrációjukat, tehetetlenségüket a nyers erőszakban. Pedig a kutatók szerint csak a mi 

tűréshatárunk lett lényegesen alacsonyabb. 

Folyamatosan romlik a közbiztonság A statisztikák szerint egy év alatt 13,5 százalékkal nőtt a 

bűncselekmények száma Magyarországon. Ezen belül a vagyon elleni bűncselekmények 8 százalékkal, 

az ezekkel okozott kár 37,7 százalékkal, a betöréses lopások száma pedig 17 százalékkal nőtt. A 

rendszerváltás óta soha nem történt még annyi személy elleni bűncselekmény Magyarországon, mint 

tavaly: például a garázdaságok száma 29 százalékkal nőtt, de a felderítetlenül maradt esetek száma is 

21 százalékkal több, mint egy éve. 2010-BEN a regisztrált bűncselekmények száma 394 024-rõl, 

447186-ra emelkedett, amely 13,5%-os emelkedés az előző, 2009. év azonos időszakához viszonyítva. 

Az emelkedés mértéke Somogy, Csongrád és Tolna megyében a legjelentősebb, a lakosságszámhoz 

viszonyítva a legtöbb bűncselekmény Somogy, Hajdú-Bihar megyében, valamint Budapesten történt. 

Csak a közlekedési bűncselekmények száma csökkent. A bűnelkövetők életkorát tekintve minden 

korcsoportban emelkedés tapasztalható. 

NEMRÉGIBEN London Tottenham városrészében törtek ki zavargások amiatt, mert a rendőrök 

megöltek egy négygyerekes családapát. A helyiek nagy része a kerületi rendőrörs elé vonult, a békés 

tüntetés pedig a rohamrendőrök elleni utcai harccá vált. 

KÉTSZÁZAN gyűltek össze, hogy tiltakozzanak a 29 éves Mark Duggannek a halála miatt. A tüntetés 

akkor fajult rendbontássá, amikor a tömegtől 200 méterre molotovkoktélokat dobtak két autóra.  

EZUTÁN a tiltakozók összecsaptak a helyszínre vezényelt rohamrendőrökkel, üvegpalackokkal és 

petárdákkal dobálták őket, a demonstráció valódi háborús zónává változott. Felgyújtottak két 

rendőrautót és egy emeletes buszt, betörték a környékbeli üzletek kirakatait. Két fotóst megvertek, a 

BBC stábjára petárdákat dobtak. Fosztogatások is voltak: megpakolt bevásárlókocsikkal hagyták el a 

helyszínt. 

A kutatók szerint társadalmi betegség a céltalan erőszak 

„A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN ugrott meg számottevően az erőszak, egyértelműen a csalódottság, a 

tehetetlenség, az általános frusztráltság táplálja az indulatokat. A gazdasági kilátástalanság, az a tény, 

hogy nem lett, s nem lesz jobb sokak anyagi helyzete, nagyon komoly feszültségeket gerjeszt, ami 

aztán a legváratlanabb pillanatokban kirobban” – mondja dr. Domokos Andrea büntetőjogász, 

agressziókutató, egyetemi docens. 

A TÁRSADALOMBAN él az anómia, a régi szokásokat felrúgtuk, nincsenek helyette újak, amihez 

igazodhatnánk. Kusza, rendezetlen közegben élünk, állandó a bizonytalanság, az emberek nem tudják 

magukat elhelyezni benne, s megszűntek a kapaszkodási, igazodási pontok is. Így a feszültséget, a 

folyamatos frusztrációt ott és azon vezetik le, akin épp tudják” – folytatja a kutató. 

JELLEMZÕEN EGYÉBKÉNT az erőszakra leginkább kétféle társadalmi kör kapható. Azok, akiknek nincs 

mit veszítenie, akinek nincs se egzisztenciája, se olyanfajta biztonsága, amit veszélybe sodorna. A 

másik csoport a jómódúak, akik úgy gondolják, megtehetnek bármit. 

DOMOKOS Andrea már több mint tíz éve beszél az öncélú erőszakról, ami főleg a fiatalok számára az 

idõtöltés egy módja. „A jelenség nem új, csak mind kevésbé elviselhető, s talán a módok, formák 
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vadultak el mára teljesen. Azt, hogy fiatalok öszszeverődnek, unalmukban, tehetetlenségükben 

rombolnak, belekötnek másokba, főleg gyengébbeket pécéznek ki, s aláznak a végtelenségig, a 

jelenlegi körülmények csak gyakoribbá teszik” – állítja a szakember. Nemcsak a napi tapasztalat, de a 

vizsgálatok is egyértelműen mutatják, hogy az elmúlt négyöt évben egyre gyakoribb a cél nélküli 

erőszak. 

DR. GYURKÓ SZILVIA kriminálpszichológus szerint már a legapróbb gaztettekhez is erőszak társul, 

igaz, nálunk még mindig nem a lőfegyver, sokkal inkább a szúró-vágó eszközök használata jellemző. 

Az erőszak és agresszió terjedésében egyébként a család szerepének átalakulása mellett az is 

szerepet játszik, hogy a tekintély tisztelete elveszett, már sem a szülőknek, tanároknak, sem a rend 

őreinek nincs meg a respektje. Eközben nõ a magányosság, már a gyerekek körében is, pedig a 

közösségek, a társas lét önmagában visszafogó, megtartó szerepet tölt be. 
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2011. szeptember 19. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 19. 

Médium:  

Securifocus 
Cím:  

SecuriFocus - Hírek - XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia 
Link az eredeti oldalra: LINK 

 

XVI. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia A Pro-Sec Kft rendezésében 16. alkalommal kerül sor az 

Országos Tulajdonvédelmi Konferenciára, melynek témái a személyes adatok védelme és a közérdekű 

adatok megismeréséhez való jogszabályi háttér és gyakorlat bemutatása, valamint a 

biztonságtechnika, informatikai, élőerő és a kapcsolódó nemzetközi és magyar szabályozási kérdések 

felvetése, és a szakemberek eszmecseréje. Nagyítás A magánbiztonsági szektor minden területén 

intenzív személyesadat-kezelés folyik, a beléptetési naplóadatoktól a kamerák rögzített képéig. Mivel 

a megrendelő gyakran nincs tisztában a jogszabályok által biztosított mozgástérrel, túlzott igényekkel 

áll elő a munkatársai biztonsági háttérellenőrzését, a telephelyen folyó beléptetést illetően. Jelenleg 

Magyarországon a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok megismeréséhez való jogot az 

adatvédelmi biztos és a bíróságok biztosítják. Az adatvédelmi biztos eljárhat hivatalból vagy 

kivizsgálhat bármilyen nála tett panaszt, amely akár a személyes adatok védelméhez és a közérdekű 

adatok megismeréséhez való jogokkal kapcsolatos. Vizsgálata végén állásfoglalást vagy ajánlást 

fogalmaz meg, melyeknek jogi kötőereje korlátozott, ám a nyilvánosság eszközeivel élve mégis 

hatékonyak lehetnek ezek az eszközök. Januártól a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság veszi át e feladatokat, amely akár tízmillió forintos bírságot is kiszabhat a jogi 

követelményeknek nem megfelelő adatkezelőkre, például magánbiztonsági vállalkozókra. A fent 

jelzett probléma várható kihatásaira, bemutatására kívánunk szakmai fórumot létrehozni, amely 

lehetőséget biztosít a biztonságtechnika, informatikai, élőerő valamint a kapcsolódó nemzetközi és 

magyar szabályozási kérdések felvetésére, és a szakemberek eszmecseréjére. A konferencia témái: - 

Az adatvédelmi biztos intézményének megszüntetéséből és az új Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság létrehozását követő várható adatvédelmi feladatokra való 

figyelemfelhívás a fent megcélzott intézményekben, - a 2011. évi XXIV. törvény várható végrehajtási 

rendelete, a BM és kamara együttműködési megállapodásának lehetőségei. - az iskolarendszeren 

kívüli felnőttképzés vagyonvédelmet érintő kérdéseinek megvitatása. A konferencia időpontja: 2011. 

október 5-6-7. A konferencia helyszíne: Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9. AQUA-SOL Hotel˙˙˙˙ A 

konferencia felkért fővédnöke és szakmai támogatója: Német Ferenc Személy-, vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai kamara elnöke A konferencia felkért védnökei: Magyar 

Rendészettudományi Társaság titkára Magyar Biztonsági Vállalkozók Munkaadói Szövetsége Magyar 

Biztonságvédelmi Egyesület A konferencia programja: 

Technikai bemutató keretében a konferencia ideje alatt a résztvevők kézzelfogható közelségbe 

kerülnek a termékekkel. 

2011. október 5. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2299&i=
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ADATVÉDELEM A MAGÁNBIZTONSÁGBAN 

Levezető elnök: Peterdiné Árva Ilona 

Megnyitó előadás: 

10.30. – 11.10. Dr. Szőke Gergely László kutató, adatvédelmi felelős, Pécsi Tudományegyetem: 

Adatvédelem és megfigyelés 

11.10. – 11.50. Dr. Kulcsár Zoltán adatvédelmi szakértő Privacy Policy Online Services: Adatvédelem 

vs. vagyonvédelem? Januártól 10 millió forint bírság! 

11.50. – 12.30. Szádeczky Tamás adjunktus, Óbudai Egyetem: 

Technikai adatvédelem 

12.30. – 13.00 Kérdések 

13.00. – 14.00. EBÉD 

14.00. – 14.30. Élő András ügyvezető D-Link Magyarország Kft.: 

D-Link - Adatszéfek 

14.30.– 15.00. Bata Miklós ügyvezető igazgató Aspectis Kft.: 

Megfigyelés és személyes adataink védelme 

15.00 – 15.30. Kandolka Károly ügyvezető Erandó Kft.: térfigyelő 

15.30. – 15.50. Kérdések 

15.50. – Szabad program 

2011. október 6. 

VAGYONVÉDELEM HOGYAN TOVÁBB? 

Levezető elnök: Peterdiné Árva Ilona 

9.00. – 9.40. Dr. Eiselt György főosztályvezető Belügyminisztérium: 

2011.XXIV. törvény végrehajtási rendelete, BM és Kamara együttműködési megállapodásának 

lehetőségei 

9.40. – 10.20. Német Ferenc országos elnök SZVMSZK: 

Kamarai feladatok értelmezése 

10.20. – 10.40 Kávészünet 

10.40.- 11.10. Dr. Polefkó Patrik adatvédelmi szakértő, Adatvédelmi Biztos Irodája: Kamerás 

megfigyelés a magánbiztonsági gyakorlatban 

11.10. – 11.40. Dr. Szövényi György biztonságpolitikai tagozatvezető MRTT: 

Adatkezelés a magánnyomozói munkában 

11.40. – 12.10. Zala Mihály elnök Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatai és hatásköre a minősített adatok védelmében; a fizikai 

adatvédelem és az akkreditáció 

12.10. – 12.40. Tóth Attila biztonságtechnikai elnök SZVMSZK: 

Tervezői névjegyzék hogyan tovább? 

12.30. – 13.00. Kérdések 

13.00. – 14. 00. EBÉD 

14.00. – 14.30. Móré Attila szakértő TVT Zrt.: Magyar nyelven idén megjelenő biztonságtechnikai 

szabványok 

14.30. – 15.00. Filkorn József műszaki igazgató Seawing Kft.: Biztonsági rendszerek adatbiztonsága 
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15.00. – 15.30. Hurtik Imre divízió vezető G4S Biztonságtechnikai Zrt. Microraab Divízió: 

Rádiófrekvenciás (RF) kártyákon tárolt adatok biztonsága. (Az előadás keretén belül konkrét esetek, 

megoldások is bemutatásra kerülnek.) 

15.30. – 15.50. Kérdések 

16.00. – Szabad program 

16.00. – Elnökségi ülés (zártkörű) 

2011. október 7. 

VAGYONVÉDELEMI KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉSEK JELENE ÉS JÖVŐJE 

Levezető Elnök: 

Dr. Dános Valér igazgató BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 

Megnyitó előadás 

9.00. – 9.30. Dr. Janza Frigyes, BM miniszteri biztos 

A Belügyminisztérium lehetséges szerepe a vagyonvédelmi oktatási, vizsgáztatási és továbbképzési 

rendszer megújításában. 

9.30. – 10.00. Juhász Ferenc oktatási szakértő: 

A vagyonvédelmi oktatás jelenlegi helyzete. 

10.00. – 10.30. Bobák Artúr főelőadó BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet: 

A kötelező továbbképzési rendszer kialakításának szükségessége, célja, tartalmi elemei a 

vagyonvédelem területén. 

10.30. – 11.00. Rácz György tü. alezredes BM Személyügyi Főosztály Oktatási és Képzési Osztály: 

Az OKJ drasztikus változásainak hatása a vagyonvédelmi szakmákra 

11.00. – 11.30. Kávészünet 

11.30. 12.10. Prépost Tibor gazdasági alelnök SZVMSZK: 

Az”Éh”-nek bére (a verseny „mindenhatóságáról” és az ellenőrzött piac lehetőségeiről) 

12.10. –12.30. Kérdések 

12.30. – Konferencia zárás, EBÉD 

11.00. – 13.00. Közös jövőalkotási tréning (külön terem) 

Résztvevők: a fenti előadók és 

Német Ferenc országos elnök SZVMSZK 

Birtalan Géza elnök SZVMSZK Pest megye 

Veres Károly oktatási biz. elnök SZVMSZK 

Simon Géza ORFK RSZKK vezetője 

Takács György igazgató Türr István Képző és Kutató Intézet 

Dr. Dános Valér igazgató BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 

Tréner: Bobák Artúr főelőadó BM Rendészeti Vezetőképző és Kutatóintézet 
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2011. szeptember 20. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 20. 

Médium:  

TV2 Tények 18-30 
Link: http://tv2.hu/tenyek/video/tenyek-teljes-adas-2011-szeptember-20 

http://tv2.hu/tenyek/video/elfogtak-a-sorozatrablot 

 

Elfogták azt a sorozatrablót, aki tavaly pénzváltókat és postákat akart fegyverrel kirabolni. De csak 

egyet sikerült, onnan is csak pár tízezer forintot tudott elvinni. Azt mondta a rendőröknek, hogy 

ételre és a csekkjeire kellett a pénz. Biztonsági szakemberek szerint egyre több az ilyen – ahogy 

mondják, amatőr bűnöző. 

 

  

http://tv2.hu/tenyek/video/tenyek-teljes-adas-2011-szeptember-20
http://tv2.hu/tenyek/video/elfogtak-a-sorozatrablot
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2011. szeptember 22. 
 

Dátum: 2011. szeptember 22. 

Médium: Securifocus 

Szerző: -- 

Cím: III. Országos IP Konferencia 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2296 

 

Az Intellio és az I-Sec Kft harmadik alkalommal rendezi meg közösen az Országos IP Konferenciát a 

Cegléden. 

Helyszín: Best Western Hotel Aquarell****, Cegléd, Fürdô út 24.  

Időpont: 2011. október 6-7.  

Program: 

október 6. csütörtök 

10.00–12.00  Regisztráció 

10.30–13.30  Korszetű optikai, illetve hagyományos réz alapú hálózati megoldások workshop 

12.00–13.30  Ebéd 

13.30–14.15 Két, vagy több dudás egy csárdában? Avagy a hálózati infrastruktúra hatékony kihasználása 

Előadók: Fürst Ádám, TYCO Electronics Hungary Kft, 

Marton András, OMIKRON Informatika Kft. 

14.30–15.15       Együttműködés az Intellio-val 

Előadók: Kópházi János, Kiss Ferenc, Intellio Zrt. 

15.30–16.15       Intellio termékportfólió 2011-2012 

Előadó: Pintér Attila, Intellio Zrt. 

16.30–17.15           Térfigyelő rendszerek gyakorlati tapasztalatai a közbiztonságban 

Előadó: BRFK 

Este meglepetés program! (A SAS Kft támogatásával) 

október 7. péntek 

7.00–9.15         Reggeli 

9.15–10.00        Professzionális IP integrált biztonsági és kommunikációs rendszer 

Professzionális IP ujjlenyomat olvasók 

Előadók: Csizmadia Mihály, Mező Imre, Aiphone, Ha-Hó Kft. 

10.15–11.00       Intellio rendszerszoftver 2.0 

Előadó: Princz Adorján, Intellio Zrt. 

11.15–12.00       IP megoldások a tűzjelző és kórházi kommunikációs rendszerekben 

Előadó: Mészáros József, Schrack Seconet Kft. 

12.15–13.00      Analóg–IP integrált video rendszerek a gyakorlatban 

Előadó: Molnár János, I-Sec Kft. 

13.00–14.00      Ebéd 

A rendezvényen való részvétel a Magyar Mérnöki Kamara és SZVMSZK tagoknak pontszerzési 

lehetőséget biztosít!  

A rendezvény költségtérítéses.    

  

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2296
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2011. szeptember 28. 
 

 

Dátum: 2011. szeptember 28. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

VIII. Országos Magánnyomozó Konferencia 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2305 

 

Az SZVMSZK Csongrád Megyei Szervezete október 27-28-án Magánnyomozó Konferenciát rendez 

Szegeden. 

Időpont: 2011. október 27-28. (2 nap) 

Helyszín: Forrás Hotel****, 6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 16-24. 

Konferencia programja 

2011. október 27., csütörtök 

16.00 Konferencia megnyitó, Német Ferenc SZVMSZK elnöke 

16.15 Quo vadis kamara, Előadó: Német Ferenc SZVMSZK elnöke 

16.45 Tájékoztatás a magánbiztonságot érintő új jogi szabályozásról, különös 

tekintettel a magánnyomozásra, Előadó: Dr. Borai Ákos jogi szakértő 

17.15 Konfliktus helyzetek megoldása a magánnyomozás során előforduló 

nehezebb helyzetekben, Előadó: Dr. Mosonyi Tamás oktatási tréner 

18.15 Pénzintézeti bűncselekmények - magánnyomozás, Előadó: Fialka György Magyarországi 

Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke 

2011. október 28., péntek 

9.00 A magánnyomozás szabályozása az Európai Unió egyes tagállamaiban 

Előadó: Dr. Mészáros Bence egyetemi tanársegéd, Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék, 

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 

09.40 A modem üzleti hírszerzés pillérei 1., Előadó: Agárdi János szakreferens 

10.20 A modem üzleti hírszerzés pillérei 2., Előadó: Dr. Tóth Tibor szakreferens 

11.20 Az adatvédelmi jog általános kérdései, Előadó: Dr. Hegedűs Bulcsú adatvédelmi szakértő, 

egyetemi oktató (KRE ÁJK,SZTE ÁJK) 

12.00 A cégnyilvántartásból kinyerhető információk, Előadó: Kerti Lajos Complex Céginformációs 

üzletág szerkesztőségi munkatársa 

12.40 Tájékoztató az SZVMSZK Szakértői Szabályzatáról és az SZVMSZK 

Budapesti Szervezete által kiadott Magánnyomozói Módszertani füzetekről 

Előadó: Rohánszky Mihály, SZVMSZK Budapesti Szervezetének magánnyomozó 

alelnöke 

13.10 konferencia zárása 

 

  

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2305
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Dátum: 2011. szeptember 29. 

Médium:  

Vállalkozás-online.hu 
Szerző: Vállalkozás-online.hu 

Cím:  

Létesítménygazdálkodás: KKV-k a szereplők 
Link: http://www.vallalkozas-

online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=1 

 

A létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat még nem fenyegeti az olcsó ázsiai munkaerő, de a 

fejlődést a szakmai szabályok hiánya gátolja. A gazdaságnak ez az eddig elhanyagolt, azonban 

eredményesen fejleszthető területe sok kis-, és középvállalkozásnak nyújt üzleti lehetőséget. 

Októberben szakmai konferenciát és kiállítást szerveznek a létesítménygazdálkodási 

szolgáltatásokról. 

Idén első alkalommal a létesítménygazdálkodás meghatározó szakmai szervezeti közös konferenciát 

és kiállítást rendeznek. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a Magyar 

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

valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete 

(SZVMSZK) közös szervezésében tartják meg 2011. október 5-én a MOHA rendezvényközpontban 

(1143 Budapest Gizella út 42-44.) a Létesítménygazdálkodási konferencia és kiállítás című egész 

napos rendezvényt. Az esemény fővédnöke Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

belgazdaságért felelős államtitkára. 

Célja a tőke vonzása A konferencia fő üzenete, hogy a létesítménygazdálkodási szolgáltatások 

fejlesztése növeli az ország tőkevonzó képességét (jobb munkakörnyezet), jelentős számú 

munkahelyet teremt, elősegíti a gazdaság kifehérítését és növeli az adóbevételeket. A konferencia 

elsődleges célja, hogy új megvilágításba helyezze a létesítménygazdálkodás jelentőségét, bemutassa 

az újdonságokat és elősegítse az információcserét. 

A létesítménygazdálkodási szolgáltatások az üzleti szolgáltatások körébe tartoznak. A szervezetek 

igen nagyszámú létesítménygazdálkodási szolgáltatást használnak fel működésük során, a 

szolgáltatások által előállított értéktöbblet beépül a szervezet által előállított végtermékekbe.  

A szervezetek által igénybevett létesítménygazdálkodási szolgáltatások száma 100 és mintegy 200 

között változik. A szolgáltatási kör magában foglalja az épületet, amely maga is szolgáltatás: épület-

karbantartási és egyéb műszaki szolgáltatások, takarítás, az energiamenedzsment, őrzés-védelem. 

Ide tartozik továbbá az emberekhez, a közvetlen munkavégzéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, 

étkezési szolgáltatások, munkahelyi egészségügyi szolgáltatások, információs és kommunikációs 

szolgáltatások, helyi katasztrófa-megelőzés és elhárítás, létesítmények tűzbiztonsági szolgáltatásai, 

bútorozás, költözések, vagyonvédelem, munkavédelem, területmenedzsment. 

http://www.vallalkozas-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=1
http://www.vallalkozas-online.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=504&Itemid=1
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A létesítménygazdálkodási nemzetgazdasági súlya A Magyarországon felhasznált 

létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat szinte kizárólag KKV-k termelik meg, becslés szerint számuk 

tízezres nagyságrendű.  

A létesítménygazdálkodási szolgáltatások egyik legnagyobb felhasználói a magyar állam szervezetei 

(az államigazgatás és az önkormányzatok). A létesítmény-gazdálkodási szolgáltatások összköltségei 

sok esetben az adott szervezet bérköltségeit is meghaladják, de ennek ellenére kínzóan hiányzik 

bárminemű általános és konkrét szakmai szabályozás. A létesítménygazdálkodási szolgáltatások 

előállításával az aktív felnőtt lakosság mintegy 9-10%-a foglalkozik. A szervezetek költségarányaira 

alapozott becslésünk alapján azt mondhatjuk, ma Magyarországon legalább 300-400 ezer ember 

foglalkozik létesítménygazdálkodási szolgáltatások termelésével, ill. irányításával. 

Miért fontos a fejlesztése? A létesítménygazdálkodás keresleti és kínálati oldala egy szolgáltatás-

orientált piacot képvisel, amelyet nem veszélyeztet az olcsó ázsiai munkaerő, és viszonylag független 

az ipar teljesítőképességétől. Helyzete a gazdasági hullámok esetén is relatíve konstansnak 

mondható, kisebb kilengéseket mutat, mint a gazdaság más területei. 

Egyelőre a fejlődés komoly akadálya, hogy kevés kivételtől eltekintve nincsenek általánosan ismert és 

elfogadott specifikus szakmai szabályok: sem arra nézve, hogyan kell a szolgáltatásokat előállítani, 

sem arra, hogyan lehet azokat hatékonyan igénybe venni (azaz megrendelni, ellenőrizni, minősíteni, 

stb.). 

A nemzetgazdaság eddig elhanyagolt, de eredményesen fejleszthető egyik területe a 

létesítménygazdálkodás szolgáltatási szektor, amely fejlesztésével Magyarország jelentős regionális 

versenyelőnyhöz juthat. 

Miután a létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat csaknem kizárólag hazai tulajdonú vállalkozások, 

KKV-k állítják elő, így fejlesztésük döntő részben a hazai gazdaságot erősíti, de emellett elősegíti a 

hazai tulajdonú gazdaság és a multinacionális gazdaság közeledését, hozzájárul az átláthatóság 

megteremtéséhez, a feketemunka visszaszorításához, a korrupció csökkenéséhez. 

 

 

Dátum: 2011. szeptember 29. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: -- 

Cím:  

Lövész verseny & 5. Személy- és Vagyonőrök Megyei Versenye 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2315 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 

2011. október 8-án 9:00 órától Hagyományos Lövész versenyt és hozzá kapcsolódóan az 5. 

Személy- és vagyonőrök megyei versenyét rendezi. 

A verseny célja: 

A személy-, és vagyonvédelemmel, illetve a lövészettel kapcsolatos elmélet, gyakorlati tudás és fizikai 

állóképesség szinten tartása, rendszeres versenyzési lehetőség biztosítása, kapcsolattartás 

társszervekkel. 
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A verseny lebonyolítása: 

A verseny egyéni és csapatverseny. Háromfős csapatok jelentkezését várjuk. (Nem kötelező egy 

vállalkozásnál alkalmazásban lenni, lehet vegyes csapat is. Egy cégtől jelentkezhet több csapat is.) 

A versenyen indulók szituációs lövészet és akadálypálya végrehajtásával mérik össze tudásukat. 

Akadálypálya: 

Az akadálypályán ügyességi és koordinációs gyakorlat végrehajtása (kötélmászás, futás, kúszás, 

szakmai feladat). 

A lövészetet a versenyző a vállalkozás vagy a saját, engedélyezett maroklőfegyverével hajtja végre.  

Azoknak a versenyzőknek, akiknek nincs fegyverük, de fegyverkezelési vizsgával rendelkeznek a 

rendezőség biztosít lőfegyvert (9 mm Parabellum). 

A verseny helyszíne: 

Debrecen Városi Lövész Egylet Apafai Lőtere 

(4-es főút Nyíregyháza felé kivezető szakasza, város vége tábla után kb. 500 m jobbra) 

Nevezés: 

Nevezés telefonon: 52/423-437, 70/9670-270, e- mailben: debrecen@szvmszk.hu 

A résztvevők díjazása: 

Érem, oklevél, tárgyjutalom 

A verseny költsége: 

A verseny költségeit (lőszer - 9 mm Parabellum, lőlap, díjazás, étkezés) az SZVMSZK Hajdú-Bihar 

Megyei Szervezete fizeti. 

 


