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2011. október 02. 
 

 

Dátum: 2011. október 02. 

Médium:  

Blikk - Vasárnapi Kiadás 
Szerző: -- 

Cím:  

Komoly érték a munkakörnyezet 
 

Idén első alkalommal rendeznek létesítménygazdálkodási konferenciát és kiállítást Budapesten. – Az 

üzleti szolgáltatásokat előállító létesítménygazdálkodási ipar egy igen nagy, kifejezetten magyar 

tulajdonú ipar, amely a munkakörnyezet létrehozásával komoly értéket teremt – fogalmazott Czerny 

József, a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke. – A konferencia és a kiállítás egyik célja 

éppen az, hogy ennek jelentőségére felhívja a figyelmet, emellett pedig bemutassa a területet érintő 

újdonságokat és elősegítse az információcserét. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), a 

Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség (HFMS), a Magyar Tisztítástechnológia Szövetség 

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

Szervezete (SZVMSZK) közös szervezésében létrejövő programot érdekes előadások, az életből vett 

példák alapján bemutatott legjobb gyakorlatok, valamint a legfrissebb kutatási eredményekről szóló 

ismertetők is színesítik majd. Helyszín: MOHA rendezvényközpont – Budapest, XIV. kerület, Gizella út 

42-44. 
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2011. október 03. 
 

Dátum: 2011. október 03. 

Médium:  

Biztonságpiac Online 
Szerző: biztonsag 

Cím:  

Konferencia: az adatot védjük vagy a tulajdont? 
Link: http://biztonsagpiac.hu/konferencia-az-adatot-vedjuk-vagy-a-tulajdont 

 

Adatot vagy tulajdont védünk? címmel rendezi meg a 16. Országos Tulajdonvédelmi Konferenciát a 

Pro-Sec Kft. 2011. október 5-7. között. Az adatvédelmi kérdések világszerte egyre több figyelmet 

kapnak, a kérdésnek Magyarországon az új adatvédelmi törvény ad aktualitást. 

Az Országgyűlés idén július közepén fogadta el Magyarország új adatvédelmi törvényét, a jogszabály 

2012. január 1-jén lép hatályba. 

Az új törvényi szabályozás az eddigieknél nagyobb rangot ad az adatvédelmi nyilvántartásnak, így 

elkerülhetetlen, hogy a szigorú adatkezelési szabályokra kötelezett vagyonvédelmi szervezetek 

tisztában legyenek jogszabályi kötelességeikkel. 

Az adatvédelem és a biztonságtechnika összefüggései évek óta napirenden vannak a 

magánbiztonsági vállalkozások életében, éppen ezért kiemelten fontos tudni azt, hogy egy biztonsági 

cég milyen adatot rögzíthet, azokat meddig köteles megőrizni, illetve azt is, hogy a hatóságok milyen 

adatokat milyen feltételek mellett használhatnak fel – mondta a Biztonságpiac.hu-nak Peterdiné 

Árvai Ilona, a konferenciát szervező Pro-Sec Kft. ügyvezető igazgatója. 

A 2011. október 5-7. között Hajdúszoboszlón megrendezésre kerülő konferencián a résztvevők olyan 

szakértők segítségével kaphatnak választ a téma legaktuálisabb kérdéseire, mint Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke, Simon Géza, az 

ORFK RSZKK vezetője, Dános Valér, a Belügyminisztérium (BM) Rendészeti Vezetőképző és 

Kutatóintézetének igazgatója, Kulcsár Zoltán, a Privacy Policy Online Services adatvédelmi szakértője, 

Szádeczky Tamás, az Óbudai Egyetem adjunktusa, Janza Frigyes, a BM miniszteri biztosa, valamint 

Eiselt György, a BM főosztályvezetője. 

 

 

Dátum: 2011. október 03. 

Médium:  

Police.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Vagyonőrök, magánnyomozók figyelmébe! (Fejér megye) 
Link: http://www.police.hu/friss/fej20111003_01.html 

 

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya ezúton hívja fel a személy- és 

vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet  személyesen végzők, valamint az ezen 

http://biztonsagpiac.hu/konferencia-az-adatot-vedjuk-vagy-a-tulajdont
http://www.police.hu/friss/fej20111003_01.html
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tevékenységeket vállalkozás keretében végzők figyelmét az igazolványok illetve a működési 

engedélyek időben történő megújítására (cseréjére). 

Jelenleg a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMtv) szabályozza a vagyonvédelemmel és 

magánnyomozással, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

működésével kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket. 

A jogszabály több lépcsőben lépett hatályba, melynek következtében  2006. június 1-jét követően 

benyújtott kérelmek esetében már az új kártyaformátumú igazolvány  kerül(t) kiállításra, amely a 

korábbi igazolvánnyal ellentétben fénykép nélkül készül(t) és csak személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány bemutatása mellett lehet(ett) a jogszerű tevékenység végzését igazolni. 

Másik jelentős változás az volt, hogy a korábban visszavonásig kiadott igazolványokkal ellentétben az 

új kártyaformátumú igazolvány használata időkorláthoz kötött, érvényessége öt év. 

A régi igazolványok 2006. december 31-ét követően érvényüket vesztették, ezen iratokkal a 

továbbiakban már nem lehetett jogszerűen vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet 

végezni. 

A fent leírtak alapján az  igazolványok cseréjére 2006. június 1-je és 2006. december 31-e között 

intézkednie kellett azoknak, akik vagyonvédelmi, illetve magánynyomozói tevékenységet végeztek. 

Tekintve, hogy az igazolványok érvényességi ideje öt év, 2011. június 1-je és 2011. december 31-e 

között azon személyeknek, akik a vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet az elmúlt fél 

évtizedben folyamatosan végezték és a továbbiakban is ezen feladatot látnak el, ismét intézkedniük 

kell az igazolványok megújítására (cseréjére). 

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

(továbbiakban: Ket) alapján az általános ügyintézési határidő 30 nap, melyet az eljáró hatóság 

vezetője, annak letelte előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb további 30 nappal 

meghosszabbíthatja.  Azonban a Ket felsorolja azokat az eseteket, amik nem számítanak bele az 

ügyintézési határidőbe. Ilyen történhet, amennyiben hiánypótlásra kell az ügyfelet felszólítani, illetve 

jogsegély keretében kell más hatóság nyilvántartásából adatot beszerezni. 

Összegezve elmondható, hogy alapesetben az ügyfél, a vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói 

tevékenység személyes végzésére feljogosító igazolványt, a kérelmének benyújtását követő 30 napon 

belül kézhez kapja. (Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a 30 napon belüli határidő az engedélyezés illetve 

elutasítás, összességében döntés meghozatalát írja elő. Ezt követően azonban sor kerül még egy 

„technikai tevékenység-sorozatra”, történetesen az igazolvány nyomtatásának informatikai úton 

valókérésére és a nyomtatást követően az engedélyező hatósághoz történő megküldésre. Az ügyfél 

csak mindezek után veheti át a nevére kiállított igazolványt.)  

A 30 napon belül történő engedélyezés (általában az igazolvány kézhezvétele is) jellemző az eljárások 

túlnyomó részére. Azonban előfordulhat, hogy a hatóságnak a tényállás teljes körű tisztázása 

érdekében, a már fentebb leírt, határidőt megszakító cselekményeket kell elvégeznie, amelyből 

következően a 30 napon belül történő engedélyezés sem biztos, hogy teljesül.  

A leírtakból kifolyólag szeretnénk felhívni az igazolvány megújítása előtt állók figyelmét egy-két 

dologra, melynek figyelembe vétele esetén egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik az ügyintézés menetét. 

- Az igazolvány megújítását ne hagyják az utolsó pillanatokra, mert mint az az előzőekből kiderült,  

előfordulhatnak olyan események, elvégzendő feladatok, amik az ügyintézési határidőt 

befolyásolhatják (hosszabbá tehetik). Lehetőség szerint az igazolvány lejártát megelőzően legalább 
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45-60 nappal kezdeményezzék a megújítási eljárást, így csökkentik annak bekövetkeztét, hogy a régi 

igazolvány érvényességi ideje már lejárt, de az új igazolványt még nem tudják kézhez venni. 

- Nagyon lényegesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az SzVMtv meghatározza, hogy 

vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet végezni csak a rendőrség által kiadott 

igazolvány birtokában lehet, amely igazolvány öt évig érvényes. Korábbi megújítások során 

tapasztalható volt olyan tévhit elhintése a vagyonvédelemmel személyesen foglalkozók körében, 

hogy a kérelem átvételét igazoló átvételi elismervény már feljogosítja a kérelmezőt a tevékenység 

végzésére. Ez nem igaz, mivel a kérelem benyújtását követő eljárás arra hivatott, hogy a 

rendőrhatóság megállapítsa, miszerint a kérelmezővel szemben nem állnak fenn kizáró okok és a 

szükséges képesítéssel rendelkezik. Ebből kifolyólag az átvételi elismervény csak az ügyfél és az eljáró 

hatóság között történő ügyintézési idő kezdetének, a kérelem és mellékleteinek átadásának 

megállapítására szolgáló, azt igazoló irat. Ezen irattal vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység 

nem végezhető (függetlenül az eljárás időtartamától). 

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

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

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

CXXX1II. törvényben (a továbbiakban: SzVMt), valamint a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) 

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

A kérelem mellé mellékletként az ügyfélnek be kell nyújtania a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiadott Hatósági Bizonyítványt, amely a kiállításától 

számított 90 napig igazolja azon tényt, hogy a kérelmező az SzVMtv-ben meghatározott kizáró ok 

alatt nem áll, a törvényi feltételeknek megfelel. Ezek alapján célszerű a kérelem benyújtását 

megelőzően 15-30 nappal megigényelni ezen Hatósági Bizonyítványt (igénylő lap postahivatalokban 

beszerezhető). Amennyiben az ügyfél nem igazolja, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fen, úgy az 

eljáró hatóság hiánypótlásra szólítja fel. 

- Az SzVMtv alapján elsőfokon történő eljárásra, igazolvány kiváltása esetén a kérelmező állandó 

lakóhelye szerinti rendőrkapitányság, vállalkozás keretében történő tevékenység végzéséhez 

feljogosító működési engedély kiadása tekintetében, a tevékenység székhelye szerinti 

rendőrkapitányság bír hatáskörrel és illetékességgel. Tekintve, hogy az eljárási határidő a Ket alapján 

az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz (jelen esetben rendőrkapitányság) 

érkezést követő napon indul, ezért a gyorsabb ügymenet elősegítése érdekében, az igazolványt 

kérelmező ügyfél kérelmét lehetőség szerint az  állandó lakóhelye szerinti („városi”) 

rendőrkapitánysághoz nyújtsa be. 

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

szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság 

eltekinthet, ha az az eljáró hatóság birtokában van. Tehát megújítás esetén a korábbi kérelmének 

mellékletét képező iskolai végzettséget tanúsító közjegyző által hitelesített másolatot az eljáró 

hatóság az új kérelem mellé csatolja, azt az ügyfélnek nem kell ismételten benyújtania. 

- Jelentős előrelépésként könyvelhető el, hogy a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. 

törvény értelmében elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen 

adathozzáféréssel a cselekvőképesség fennállásának vizsgálata céljából jogosult átvenni a rendőrség 

a fegyverengedély-ügyi és a személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység 
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végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok ellátása céljából a gondnokolti 

nyilvántartásban szereplő adatokat. 

A nyilvántartáshoz történő közvetlen hozzáférés megvalósulása révén a cselekvőképesség fennállását 

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

- A kérelmek csoport benyújtására lehetőség a továbbiakban is megmarad a korábbi gyakorlatnak 

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

Rendőr-főkapitányság között 2006. július 6-án létrejött együttműködési megállapodásban 16. pontja 

szabályozza a kérelmek csoportos benyújtását. 

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

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

ott állandó lakóhellyel rendelkező), a vállalkozás által foglalkoztatott természetes személyek 

igazolvány iránti kérelmeit, azok mellékleteit, valamint a kérelmezőnek a vállalkozás ügyintézője 

részére írásban adott eljárási képviseleti megbízását, majd az iratokat az eljárásra illetékes városi 

rendőrkapitányságnak továbbítják. 

A kérelmek átvételére - az ügyintézés zsúfoltságának elkerülése érdekében - ütemezetten, 

cégenként, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály ügyintézőjével előre 

egyeztetett időpontban kerül sor. A csoportos kérelmek benyújtása a kérelemhez csatoltan 

rendőrkapitányságonkénti illetékesség szerinti bontásban történhet. A csoportos benyújtáshoz 

kapcsolódóan az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése átutalás esetén, az adott kérelemhez 

kapcsolódóan az adott rendőrkapitányság illetékességébe tartózó személyek esetében 

kapitányságonként történhet meg egy-egy összegben. 

Amennyiben az igazolványt kérelmezővel szemben kizáró ok áll fenn, a kérelem elutasításáról a 

(„városi”) rendőrkapitányság határozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél részére továbbít. 

Az előállított igazolványokat az eljáró („városi”) rendőrkapitányság a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának küldi vissza, majd a vállalkozások képviselői részére 

listán kerülnek átadásra. 

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

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

Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 2011. 

október 1-jei, illetve 2012. január 1-jei hatállyal módosítja az SzVMtv-t. 

Azonban a törvény kimondja, hogy a módosítás nem érinti az azt megelőzően kiadott működési 

engedélyek és igazolványok hatályosságát. Ebből kifolyólag a 2012. január 1-jét megelőzően 

megújított igazolvány érvényessége nem változik, az a módosítás hatálybalépését követően is jogosít 

az igazolványon szereplő időtartamig tevékenység személyes végzésére. Ugyanez mondható el a 

működési engedélyek vonatkozásában is. 
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Dátum: 2011. október 04. 

Médium:  

MTI Eco - Hírek 
Szerző: -- 

Cím:  

RÖVIDHÍR-Legalább háromszázezer embernek ad munkát a létesítménygazdálkodás 
 

Budapest, 2011. október 4., kedd (MTI) - A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a 

létesítménygazdálkodási ipar éves bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - 

mondta Czerny József a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden 

Budapesten.  

A létesítménygazdálkodás lényege az, hogy a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, 

fűtést, biztonságot - biztosítja megfelelő minőségben és áron. A megrendelők fele-fele arányban az 

állami és önkormányzati szektorból, illetve a magán szférából kerülnek ki - válaszolta az MTI 

kérdésére Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

 

 

Dátum: 2011. október 04. 

Médium:  

MTI Eco - Hírek 
Szerző: -- 

Cím:  

NAPI VÁRHATÓ - GAZDASÁG 
 

Budapest, 2011. október 4., kedd (MTI) - Tájékoztatjuk előfizetőinket, hogy ma az alábbi témák 

feldolgozását tervezzük:  

NEMZETGAZDASÁG  

BUDAPEST  

- 10:00: A Baromfi Termék Tanács és a Magyar Tojóhibrid-tenyésztők és Tojástermelők Szövetsége 

sajtótájékoztatót tart a Tojás Világnapja alkalmából. (Gazdaság-élelmiszeripar, 25 sor)  

- 10:00: Az Országgyűlés A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz 

történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és 

annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottságának ülése. Napirend: tájékoztató a 

cukorgyári privatizáció 1990-92. évi első szakaszáról, az Állami Vagyonügynökség Igazgatótanácsa 

(ÁVÜ IT) döntés-előkészítéseiről. (Gazdaság-cukoripar, 35 sor + FOTÓ)  

- 11:00: A Létesítménygazdálkodási konferencia és kiállítás (október 5.) alkalmából sajtótájékoztatót 

tart Czerny József, a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke, Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke és Paár Zoltán, a Magyar Tisztítás-

technológiai Szövetség elnöke. (Gazdaság-létesítménygazdálkodás, 30 sor)  

- 12:30: Az Amerikai Kereskedelmi Kamara üzleti fórumán beszédet mond Schmitt Pál köztársasági 

elnök. (Gazdaság, 30 sor + FOTÓ)  
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- 15:00: Az első MKB Széchenyi Pihenő Kártya sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes átadása. 

Az eseményen részt vesz Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazgasági Minisztérium államtitkára, 

Körtvélyessy László, a SZÉP Kártya miniszteri biztosa, Erdei Tamás, az MKB Bank elnök-

vezérigazgatója és Lehoczky László, az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 

vezetője. (Gazdaság-pénzügy, 25 sor + FOTÓ)  

- 16:00: Az üzleti információs szolgáltatás területén Európa vezető szolgáltatójának számító Bisnode 

csoport (amelynek többek mellett a Dun&Bradstreet is tagja) vezérigazgatója, Johan Wall első 

budapesti látogatása alkalmából sajtótájékoztatót rendeznek. Témák: a válság időszakában milyen 

irányban változott a nemzetközi cégek kockázatkezelési és üzleti információs piaca; mennyire ismerik 

fel a cégek az üzleti információk jelentőségét Európában és Magyarországon; milyen új megoldások 

jelentek meg a céginformációs piacon; merre halad a Bisnode csoport Európában és 

Magyarországon. (Gazdaság-üzleti információ, 25 sor)  

SZENTGOTTHÁRD  

- 11:00: Az Allison Transmission hivatalos gyáravatója. (Gazdaság-járműipar, 25 sor + FOTÓ)  

TŐZSDEI ÉS PIACI TUDÓSÍTÁSOK  

- 09:00: BUX nyitás (Pénzügy-BÉT, 2 sor)  

- 11:40: BUX köztes (1) (Pénzügy-BÉT, 10 sor)  

- 14:40: BUX köztes (2) (Pénzügy-BÉT, 10 sor)  

- 17:10: BUX záró (Pénzügy-BÉT, 3 sor)  

- 17:40: BÉT napi összefoglaló (Pénzügy-BÉT, 40 sor)  

- 16:15: Bankközi devizapiaci összefoglaló (Forint-bankközi, 20 sor)  

VILÁGGAZDASÁG  

LUXEMBOURG  

- Az EU-tagországok pénzügyminisztereinek találkozója. (EU-pénzügy)  

TŐZSDE  

- 08.00-tól 23:00-ig nemzetközi tőzsdei jelentések (Pénzügy-tőzsde, egyenként 15-20 sor)  

OLAJ  

- 22:00-ig árak, piaci hírek (Energia-olaj, eseménytől függően)  

A szerkesztőség ügyeleti telefonszáma: 441-9240  

Az MTI 24 órán keresztül hívható központi ügyeleti telefonszáma: (36-1) 441-9350 

 

 

Dátum: 2011. október 04. 

Médium:  

MTI Eco - Hírek 
Szerző: -- 

Cím:  

Legalább háromszázezer embernek ad munkát a létesítménygazdálkodás 
 

Budapest, 2011. október 4., kedd (MTI) - A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a 

létesítménygazdálkodási ipar éves bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - 

mondta Czerny József a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden 

Budapesten.  
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A létesítménygazdálkodó cégek a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, fűtést, 

biztonságot - biztosítják megfelelő minőségben és áron. A megrendelők fele-fele arányban az állami 

és önkormányzati szektorból, illetve a magánszférából kerülnek ki - mondta Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke az MTI kérdésére.  

Egy létesítmény üzemeltetési költségének - átlagosan - 40-50 százalékát teszi ki az energia. Ezt követi 

a takarítás 13-15 százalékkal, míg az őrzés-védelem 3-5 százalékot tesz ki. Az üzemeltetés élőmunka-

igényes, ezért a GDP-hez mért arányánál itt magasabb a foglalkoztatottak hányada.  

Az élőmunka-igényesség következménye az, hogy a kormány tervezett intézkedései - az áfa és a 

minimálbér emelése - 30 százalékkal drágítja a tisztítási szolgáltatást - mondta Paár Zoltán, a Magyar 

Tisztítás-technológiai Szövetség elnöke. Ebben a szektorban a munkabér teszi ki a költségek 70-80 

százalékát.  

Arra a kérdésre, hogy ezt miként veszik tudomásul a szolgáltatók és a megrendelők, Német Ferenc 

azt válaszolta, várhatóan az első fél-egy évben a feketegazdaság felé megy a szektor, majd a 

megrendelők elfogadják az áremelést. Legalábbis erre lehet következtetni a korábbi hasonló 

helyzetekből.  

A tájékoztatón elmondták: szerdán nyit meg Budapesten a Magyar Létesítménygazdálkodási 

Konferencia és Kiállítás. 

 

 

Dátum: 2011. október 04. 

Médium:  

Elemzésközpont.hu 
Szerző: Elemzeskozpont.hu, MTI 

Cím:  

Legalább háromszázezer embernek ad munkát a létesítménygazdálkodás 
Link: http://www.elemzeskozpont.hu/content/legal%C3%A1bb-h%C3%A1romsz%C3%A1zezer-

embernek-ad-munk%C3%A1t-l%C3%A9tes%C3%ADtm%C3%A9nygazd%C3%A1lkod%C3%A1s 

 

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - mondta Czerny József a Magyar 

Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden Budapesten. 

A létesítménygazdálkodás lényege az, hogy a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, 

fűtést, biztonságot - biztosítja megfelelő minőségben és áron. A megrendelők fele-fele arányban az 

állami és önkormányzati szektorból, illetve a magán szférából kerülnek ki - válaszolta az MTI 

kérdésére Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elemzeskozpont.hu/content/legal%C3%A1bb-h%C3%A1romsz%C3%A1zezer-embernek-ad-munk%C3%A1t-l%C3%A9tes%C3%ADtm%C3%A9nygazd%C3%A1lkod%C3%A1s
http://www.elemzeskozpont.hu/content/legal%C3%A1bb-h%C3%A1romsz%C3%A1zezer-embernek-ad-munk%C3%A1t-l%C3%A9tes%C3%ADtm%C3%A9nygazd%C3%A1lkod%C3%A1s
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Dátum: 2011. október 04. 

Médium:  

Véleményezd.hu 
Szerző: MTI 

Cím:  

RÖVIDHÍR-Legalább háromszázezer embernek ad munkát a létesítménygazdálkodás 
Link: http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=EGA&hir=R%D6VIDH%CDR-

Legal%E1bb%20h%E1romsz%E1zezer%20embernek%20ad%20munk%E1t%20a%20l%E9tes%EDtm%E

9nygazd%E1lkod%E1s 

 

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - mondta Czerny József a Magyar 

Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden Budapesten. 

A létesítménygazdálkodás lényege az, hogy a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, 

fűtést, biztonságot - biztosítja megfelelő minőségben és áron. A megrendelők fele-fele arányban az 

állami és önkormányzati szektorból, illetve a magán szférából kerülnek ki - válaszolta az MTI 

kérdésére Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

 

 

Dátum: 2011. október 04. 

Médium:  

Pécsinapilap.hu 
Szerző: MTI 

Cím:  

Legalább háromszázezer embernek ad munkát a létesítménygazdálkodás 
Link: 

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Legalabb_haromszazezer_embernek_ad_munkat_a_letesitmenyga

zdalkodas/85590 

 

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - mondta Czerny József a Magyar 

Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden Budapesten. 

A létesítménygazdálkodó cégek a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, fűtést, 

biztonságot - biztosítják megfelelő minőségben és áron. A megrendelők fele-fele arányban az állami 

és önkormányzati szektorból, illetve a magánszférából kerülnek ki - mondta Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke az MTI kérdésére. 

Egy létesítmény üzemeltetési költségének - átlagosan - 40-50 százalékát teszi ki az energia. Ezt követi 

a takarítás 13-15 százalékkal, míg az őrzés-védelem 3-5 százalékot tesz ki. Az üzemeltetés élőmunka-

igényes, ezért a GDP-hez mért arányánál itt magasabb a foglalkoztatottak hányada. 

Az élőmunka-igényesség következménye az, hogy a kormány tervezett intézkedései - az áfa és a 

minimálbér emelése - 30 százalékkal drágítja a tisztítási szolgáltatást - mondta Paár Zoltán, a Magyar 

Tisztítás-technológiai Szövetség elnöke. Ebben a szektorban a munkabér teszi ki a költségek 70-80 

százalékát. 

http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=EGA&hir=R%D6VIDH%CDR-Legal%E1bb%20h%E1romsz%E1zezer%20embernek%20ad%20munk%E1t%20a%20l%E9tes%EDtm%E9nygazd%E1lkod%E1s
http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=EGA&hir=R%D6VIDH%CDR-Legal%E1bb%20h%E1romsz%E1zezer%20embernek%20ad%20munk%E1t%20a%20l%E9tes%EDtm%E9nygazd%E1lkod%E1s
http://velemenyezd.hu/velemenyezd.tvn?cid=EGA&hir=R%D6VIDH%CDR-Legal%E1bb%20h%E1romsz%E1zezer%20embernek%20ad%20munk%E1t%20a%20l%E9tes%EDtm%E9nygazd%E1lkod%E1s
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Legalabb_haromszazezer_embernek_ad_munkat_a_letesitmenygazdalkodas/85590
http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Legalabb_haromszazezer_embernek_ad_munkat_a_letesitmenygazdalkodas/85590
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Arra a kérdésre, hogy ezt miként veszik tudomásul a szolgáltatók és a megrendelők, Német Ferenc 

azt válaszolta, várhatóan az első fél-egy évben a feketegazdaság felé megy a szektor, majd a 

megrendelők elfogadják az áremelést. Legalábbis erre lehet következtetni a korábbi hasonló 

helyzetekből. 

A tájékoztatón elmondták: szerdán nyit meg Budapesten a Magyar Létesítménygazdálkodási 

Konferencia és Kiállítás. 
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Legalább háromszázezer embernek ad munkát a létesítménygazdálkodás 
Link: http://www.tozsdeiskola.hu/hir/legalabb-haromszazezer-embernek-ad-munkat-a-

letesitmenygazdalkodas_2011-10-04_1317725938.html 

 

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret- mondta Czerny József a Magyar 

Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden Budapesten. 

A létesítménygazdálkodás lényege az, hogy a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, 

fűtést, biztonságot - biztosítja megfelelő minőségben és áron. A megrendelők fele-fele arányban az 

állami és önkormányzati szektorból, illetve a magán szférából kerülnek ki - válaszolta az MTI 

kérdésére Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 
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A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - mondta Czerny József a Magyar 

Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke sajtótájékoztatón kedden Budapesten. 

A létesítménygazdálkodás lényege az, hogy a munkahelyi környezetet - például tisztaságot, világítást, 

fűtést, biztonságot - biztosítja megfelelő minőségben és áron. 

A megrendelők fele-fele arányban az állami és önkormányzati szektorból, illetve a magán szférából 

kerülnek ki - válaszolta az MTI kérdésére Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 
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A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya ezúton hívja fel a személy- és 

vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet személyesen végzők, valamint az ezen 

tevékenységeket vállalkozás keretében végzők figyelmét az igazolványok illetve a működési 

engedélyek időben történő megújítására, cseréjére. 

Jelenleg a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMtv) szabályozza a vagyonvédelemmel és 

magánnyomozással, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

működésével kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket. 

A jogszabály több lépcsőben lépett hatályba, melynek következtében 2006. június 1-jét követően 

benyújtott kérelmek esetében már az új kártyaformátumú igazolvány kerül(t) kiállításra, amely a 

korábbi igazolvánnyal ellentétben fénykép nélkül készül(t) és csak személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány bemutatása mellett lehet(ett) a jogszerű tevékenység végzését igazolni. 

Másik jelentős változás az volt, hogy a korábban visszavonásig kiadott igazolványokkal ellentétben az 

új kártyaformátumú igazolvány használata időkorláthoz kötött, érvényessége öt év. 

A régi igazolványok 2006. december 31-ét követően érvényüket vesztették, ezen iratokkal a 

továbbiakban már nem lehetett jogszerűen vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet 

végezni. 

A fent leírtak alapján az igazolványok cseréjére 2006. június 1-je és 2006. december 31-e között 

intézkednie kellett azoknak, akik vagyonvédelmi, illetve magánynyomozói tevékenységet végeztek. 

Tekintve, hogy az igazolványok érvényességi ideje öt év, 2011. június 1-je és 2011. december 31-e 

között azon személyeknek, akik a vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet az elmúlt fél 

évtizedben folyamatosan végezték és a továbbiakban is ezen feladatot látnak el, ismét intézkedniük 

kell az igazolványok megújítására (cseréjére). 

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

(továbbiakban: Ket) alapján az általános ügyintézési határidő 30 nap, melyet az eljáró hatóság 

vezetője, annak letelte előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb további 30 nappal 

meghosszabbíthatja. Azonban a Ket felsorolja azokat az eseteket, amik nem számítanak bele az 

ügyintézési határidőbe. Ilyen történhet, amennyiben hiánypótlásra kell az ügyfelet felszólítani, illetve 

jogsegély keretében kell más hatóság nyilvántartásából adatot beszerezni. 

Összegezve elmondható, hogy alapesetben az ügyfél, a vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói 

tevékenység személyes végzésére feljogosító igazolványt, a kérelmének benyújtását követő 30 napon 

belül kézhez kapja. (Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a 30 napon belüli határidő az engedélyezés illetve 

elutasítás, összességében döntés meghozatalát írja elő. Ezt követően azonban sor kerül még egy 

„technikai tevékenység-sorozatra”, történetesen az igazolvány nyomtatásának informatikai úton 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29137


 

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 

valókérésére és a nyomtatást követően az engedélyező hatósághoz történő megküldésre. Az ügyfél 

csak mindezek után veheti át a nevére kiállított igazolványt.)  

A 30 napon belül történő engedélyezés (általában az igazolvány kézhezvétele is) jellemző az eljárások 

túlnyomó részére. Azonban előfordulhat, hogy a hatóságnak a tényállás teljes körű tisztázása 

érdekében, a már fentebb leírt, határidőt megszakító cselekményeket kell elvégeznie, amelyből 

következően a 30 napon belül történő engedélyezés sem biztos, hogy teljesül.  

A leírtakból kifolyólag szeretnénk felhívni az igazolvány megújítása előtt állók figyelmét egy-két 

dologra, melynek figyelembe vétele esetén egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik az ügyintézés menetét. 

- Az igazolvány megújítását ne hagyják az utolsó pillanatokra, mert mint az az előzőekből kiderült, 

előfordulhatnak olyan események, elvégzendő feladatok, amik az ügyintézési határidőt 

befolyásolhatják (hosszabbá tehetik). Lehetőség szerint az igazolvány lejártát megelőzően legalább 

45-60 nappal kezdeményezzék a megújítási eljárást, így csökkentik annak bekövetkeztét, hogy a régi 

igazolvány érvényességi ideje már lejárt, de az új igazolványt még nem tudják kézhez venni. 

- Nagyon lényegesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az SzVMtv meghatározza, hogy 

vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet végezni csak a rendőrség által kiadott 

igazolvány birtokában lehet, amely igazolvány öt évig érvényes. Korábbi megújítások során 

tapasztalható volt olyan tévhit elhintése a vagyonvédelemmel személyesen foglalkozók körében, 

hogy a kérelem átvételét igazoló átvételi elismervény már feljogosítja a kérelmezőt a tevékenység 

végzésére. Ez nem igaz, mivel a kérelem benyújtását követő eljárás arra hivatott, hogy a 

rendőrhatóság megállapítsa, miszerint a kérelmezővel szemben nem állnak fenn kizáró okok és a 

szükséges képesítéssel rendelkezik. Ebből kifolyólag az átvételi elismervény csak az ügyfél és az eljáró 

hatóság között történő ügyintézési idő kezdetének, a kérelem és mellékleteinek átadásának 

megállapítására szolgáló, azt igazoló irat. Ezen irattal vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység 

nem végezhető (függetlenül az eljárás időtartamától). 

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

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

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

CXXX1II. törvényben (a továbbiakban: SzVMt), valamint a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) 

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

A kérelem mellé mellékletként az ügyfélnek be kell nyújtania a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiadott Hatósági Bizonyítványt, amely a kiállításától 

számított 90 napig igazolja azon tényt, hogy a kérelmező az SzVMtv-ben meghatározott kizáró ok 

alatt nem áll, a törvényi feltételeknek megfelel. Ezek alapján célszerű a kérelem benyújtását 

megelőzően 15-30 nappal megigényelni ezen Hatósági Bizonyítványt (igénylő lap postahivatalokban 

beszerezhető). Amennyiben az ügyfél nem igazolja, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fen, úgy az 

eljáró hatóság hiánypótlásra szólítja fel. 

- Az SzVMtv alapján első fokon történő eljárásra, igazolvány kiváltása esetén a kérelmező állandó 

lakóhelye szerinti rendőrkapitányság, vállalkozás keretében történő tevékenység végzéséhez 

feljogosító működési engedély kiadása tekintetében, a tevékenység székhelye szerinti 

rendőrkapitányság bír hatáskörrel és illetékességgel. Tekintve, hogy az eljárási határidő a Ket alapján 

az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz (jelen esetben rendőrkapitányság) 

érkezést követő napon indul, ezért a gyorsabb ügymenet elősegítése érdekében, az igazolványt 
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kérelmező ügyfél kérelmét lehetőség szerint az állandó lakóhelye szerinti („városi”) 

rendőrkapitánysághoz nyújtsa be. 

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

szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság 

eltekinthet, ha az az eljáró hatóság birtokában van. Tehát megújítás esetén a korábbi kérelmének 

mellékletét képező iskolai végzettséget tanúsító közjegyző által hitelesített másolatot az eljáró 

hatóság az új kérelem mellé csatolja, azt az ügyfélnek nem kell ismételten benyújtania.  

- Jelentős előrelépésként könyvelhető el, hogy a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. 

törvény értelmében elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen 

adathozzáféréssel a cselekvőképesség fennállásának vizsgálata céljából jogosult átvenni a rendőrség 

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

végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok ellátása céljából a gondnokolti 

nyilvántartásban szereplő adatokat. 

A nyilvántartáshoz történő közvetlen hozzáférés megvalósulása révén a cselekvőképesség fennállását 

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

- A kérelmek csoport benyújtására lehetőség a továbbiakban is megmarad a korábbi gyakorlatnak 

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

Rendőr-főkapitányság között 2006. július 6-án létrejött együttműködési megállapodásban 16. pontja 

szabályozza a kérelmek csoportos benyújtását. 

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

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

ott állandó lakóhellyel rendelkező), a vállalkozás által foglalkoztatott természetes személyek 

igazolvány iránti kérelmeit, azok mellékleteit, valamint a kérelmezőnek a vállalkozás ügyintézője 

részére írásban adott eljárási képviseleti megbízását, majd az iratokat az eljárásra illetékes városi 

rendőrkapitányságnak továbbítják. 

A kérelmek átvételére - az ügyintézés zsúfoltságának elkerülése érdekében - ütemezetten, 

cégenként, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály ügyintézőjével előre 

egyeztetett időpontban kerül sor. A csoportos kérelmek benyújtása a kérelemhez csatoltan rendőr-

kapitányságonkénti illetékesség szerinti bontásban történhet. A csoportos benyújtáshoz 

kapcsolódóan az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése átutalás esetén, az adott kérelemhez 

kapcsolódóan az adott rendőrkapitányság illetékességébe tartózó személyek esetében 

kapitányságonként történhet meg egy-egy összegben. 

Amennyiben az igazolványt kérelmezővel szemben kizáró ok áll fenn, a kérelem elutasításáról a 

(„városi”) rendőrkapitányság határozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél részére továbbít. 

Az előállított igazolványokat az eljáró („városi”) rendőrkapitányság a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának küldi vissza, majd a vállalkozások képviselői részére 

listán kerülnek átadásra. 

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

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

Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 2011. 

október 1-jei, illetve 2012. január 1-jei hatállyal módosítja az SzVMtv-t. 



 

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 

Azonban a törvény kimondja, hogy a módosítás nem érinti az azt megelőzően kiadott működési 

engedélyek és igazolványok hatályosságát. Ebből kifolyólag a 2012. január 1-jét megelőzően 

megújított igazolvány érvényessége nem változik, az a módosítás hatálybalépését követően is jogosít 

az igazolványon szereplő időtartamig tevékenység személyes végzésére. Ugyanez mondható el a 

működési engedélyek vonatkozásában is. 
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A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya ezúton hívja fel a személy- és 

vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet személyesen végzők, valamint az ezen 

tevékenységeket vállalkozás keretében végzők figyelmét az igazolványok illetve a működési 

engedélyek időben történő megújítására, cseréjére. 

Jelenleg a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 

2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: SzVMtv) szabályozza a vagyonvédelemmel és 

magánnyomozással, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

működésével kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket. 

A jogszabály több lépcsőben lépett hatályba, melynek következtében 2006. június 1-jét követően 

benyújtott kérelmek esetében már az új kártyaformátumú igazolvány kerül(t) kiállításra, amely a 

korábbi igazolvánnyal ellentétben fénykép nélkül készül(t) és csak személyazonosság igazolására 

alkalmas hatósági igazolvány bemutatása mellett lehet(ett) a jogszerű tevékenység végzését igazolni. 

Másik jelentős változás az volt, hogy a korábban visszavonásig kiadott igazolványokkal ellentétben az 

új kártyaformátumú igazolvány használata időkorláthoz kötött, érvényessége öt év. 

A régi igazolványok 2006. december 31-ét követően érvényüket vesztették, ezen iratokkal a 

továbbiakban már nem lehetett jogszerűen vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet 

végezni. 

A fent leírtak alapján az igazolványok cseréjére 2006. június 1-je és 2006. december 31-e között 

intézkednie kellett azoknak, akik vagyonvédelmi, illetve magánynyomozói tevékenységet végeztek. 

Tekintve, hogy az igazolványok érvényességi ideje öt év, 2011. június 1-je és 2011. december 31-e 

között azon személyeknek, akik a vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet az elmúlt fél 

évtizedben folyamatosan végezték és a továbbiakban is ezen feladatot látnak el, ismét intézkedniük 

kell az igazolványok megújítására (cseréjére). 

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

(továbbiakban: Ket) alapján az általános ügyintézési határidő 30 nap, melyet az eljáró hatóság 

vezetője, annak letelte előtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb további 30 nappal 

meghosszabbíthatja. Azonban a Ket felsorolja azokat az eseteket, amik nem számítanak bele az 

http://www.orientpress.hu/89165/RSS
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ügyintézési határidőbe. Ilyen történhet, amennyiben hiánypótlásra kell az ügyfelet felszólítani, illetve 

jogsegély keretében kell más hatóság nyilvántartásából adatot beszerezni. 

Összegezve elmondható, hogy alapesetben az ügyfél, a vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói 

tevékenység személyes végzésére feljogosító igazolványt, a kérelmének benyújtását követő 30 napon 

belül kézhez kapja. (Itt hívjuk fel a figyelmet, hogy a 30 napon belüli határidő az engedélyezés illetve 

elutasítás, összességében döntés meghozatalát írja elő. Ezt követően azonban sor kerül még egy 

„technikai tevékenység-sorozatra”, történetesen az igazolvány nyomtatásának informatikai úton 

valókérésére és a nyomtatást követően az engedélyező hatósághoz történő megküldésre. Az ügyfél 

csak mindezek után veheti át a nevére kiállított igazolványt.)  

A 30 napon belül történő engedélyezés (általában az igazolvány kézhezvétele is) jellemző az eljárások 

túlnyomó részére. Azonban előfordulhat, hogy a hatóságnak a tényállás teljes körű tisztázása 

érdekében, a már fentebb leírt, határidőt megszakító cselekményeket kell elvégeznie, amelyből 

következően a 30 napon belül történő engedélyezés sem biztos, hogy teljesül.  

A leírtakból kifolyólag szeretnénk felhívni az igazolvány megújítása előtt állók figyelmét egy-két 

dologra, melynek figyelembe vétele esetén egyszerűbbé és gyorsabbá tehetik az ügyintézés menetét. 

- Az igazolvány megújítását ne hagyják az utolsó pillanatokra, mert mint az az előzőekből kiderült, 

előfordulhatnak olyan események, elvégzendő feladatok, amik az ügyintézési határidőt 

befolyásolhatják (hosszabbá tehetik). Lehetőség szerint az igazolvány lejártát megelőzően legalább 

45-60 nappal kezdeményezzék a megújítási eljárást, így csökkentik annak bekövetkeztét, hogy a régi 

igazolvány érvényességi ideje már lejárt, de az új igazolványt még nem tudják kézhez venni. 

- Nagyon lényegesnek tartjuk felhívni a figyelmet arra, hogy az SzVMtv meghatározza, hogy 

vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenységet végezni csak a rendőrség által kiadott 

igazolvány birtokában lehet, amely igazolvány öt évig érvényes. Korábbi megújítások során 

tapasztalható volt olyan tévhit elhintése a vagyonvédelemmel személyesen foglalkozók körében, 

hogy a kérelem átvételét igazoló átvételi elismervény már feljogosítja a kérelmezőt a tevékenység 

végzésére. Ez nem igaz, mivel a kérelem benyújtását követő eljárás arra hivatott, hogy a 

rendőrhatóság megállapítsa, miszerint a kérelmezővel szemben nem állnak fenn kizáró okok és a 

szükséges képesítéssel rendelkezik. Ebből kifolyólag az átvételi elismervény csak az ügyfél és az eljáró 

hatóság között történő ügyintézési idő kezdetének, a kérelem és mellékleteinek átadásának 

megállapítására szolgáló, azt igazoló irat. Ezen irattal vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység 

nem végezhető (függetlenül az eljárás időtartamától). 

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

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

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

CXXX1II. törvényben (a továbbiakban: SzVMt), valamint a végrehajtására kiadott 22/2006. (IV. 25.) 

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

A kérelem mellé mellékletként az ügyfélnek be kell nyújtania a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által kiadott Hatósági Bizonyítványt, amely a kiállításától 

számított 90 napig igazolja azon tényt, hogy a kérelmező az SzVMtv-ben meghatározott kizáró ok 

alatt nem áll, a törvényi feltételeknek megfelel. Ezek alapján célszerű a kérelem benyújtását 

megelőzően 15-30 nappal megigényelni ezen Hatósági Bizonyítványt (igénylő lap postahivatalokban 

beszerezhető). Amennyiben az ügyfél nem igazolja, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fen, úgy az 

eljáró hatóság hiánypótlásra szólítja fel. 
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- Az SzVMtv alapján első fokon történő eljárásra, igazolvány kiváltása esetén a kérelmező állandó 

lakóhelye szerinti rendőrkapitányság, vállalkozás keretében történő tevékenység végzéséhez 

feljogosító működési engedély kiadása tekintetében, a tevékenység székhelye szerinti 

rendőrkapitányság bír hatáskörrel és illetékességgel. Tekintve, hogy az eljárási határidő a Ket alapján 

az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz (jelen esetben rendőrkapitányság) 

érkezést követő napon indul, ezért a gyorsabb ügymenet elősegítése érdekében, az igazolványt 

kérelmező ügyfél kérelmét lehetőség szerint az állandó lakóhelye szerinti („városi”) 

rendőrkapitánysághoz nyújtsa be. 

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

szakképzettséget igazoló okmány közjegyző által hitelesített másolatának csatolásától a hatóság 

eltekinthet, ha az az eljáró hatóság birtokában van. Tehát megújítás esetén a korábbi kérelmének 

mellékletét képező iskolai végzettséget tanúsító közjegyző által hitelesített másolatot az eljáró 

hatóság az új kérelem mellé csatolja, azt az ügyfélnek nem kell ismételten benyújtania.  

- Jelentős előrelépésként könyvelhető el, hogy a gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. 

törvény értelmében elektronikus úton, egyedi informatikai alkalmazás igénybevételével közvetlen 

adathozzáféréssel a cselekvőképesség fennállásának vizsgálata céljából jogosult átvenni a rendőrség 

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

végzésével összefüggő hatósági engedélyezési feladatok ellátása céljából a gondnokolti 

nyilvántartásban szereplő adatokat. 

A nyilvántartáshoz történő közvetlen hozzáférés megvalósulása révén a cselekvőképesség fennállását 

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

- A kérelmek csoport benyújtására lehetőség a továbbiakban is megmarad a korábbi gyakorlatnak 

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

Rendőr-főkapitányság között 2006. július 6-án létrejött együttműködési megállapodásban 16. pontja 

szabályozza a kérelmek csoportos benyújtását. 

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

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

ott állandó lakóhellyel rendelkező), a vállalkozás által foglalkoztatott természetes személyek 

igazolvány iránti kérelmeit, azok mellékleteit, valamint a kérelmezőnek a vállalkozás ügyintézője 

részére írásban adott eljárási képviseleti megbízását, majd az iratokat az eljárásra illetékes városi 

rendőrkapitányságnak továbbítják. 

A kérelmek átvételére - az ügyintézés zsúfoltságának elkerülése érdekében - ütemezetten, 

cégenként, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály ügyintézőjével előre 

egyeztetett időpontban kerül sor. A csoportos kérelmek benyújtása a kérelemhez csatoltan rendőr-

kapitányságonkénti illetékesség szerinti bontásban történhet. A csoportos benyújtáshoz 

kapcsolódóan az igazgatási szolgáltatási díjak megfizetése átutalás esetén, az adott kérelemhez 

kapcsolódóan az adott rendőrkapitányság illetékességébe tartózó személyek esetében 

kapitányságonként történhet meg egy-egy összegben. 

Amennyiben az igazolványt kérelmezővel szemben kizáró ok áll fenn, a kérelem elutasításáról a 

(„városi”) rendőrkapitányság határozatot hoz, melyet kizárólag az ügyfél részére továbbít. 

Az előállított igazolványokat az eljáró („városi”) rendőrkapitányság a Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság Igazgatásrendészeti Osztályának küldi vissza, majd a vállalkozások képviselői részére 

listán kerülnek átadásra. 
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- Kidolgozásra kerültek új kérelmek, valamint azok mellékletei. Valamennyi kérelem és melléklet 

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

Fontosnak tartjuk még megemlíteni, hogy az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és pirotechnikával 

kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 2011. 

október 1-jei, illetve 2012. január 1-jei hatállyal módosítja az SzVMtv-t. 

Azonban a törvény kimondja, hogy a módosítás nem érinti az azt megelőzően kiadott működési 

engedélyek és igazolványok hatályosságát. Ebből kifolyólag a 2012. január 1-jét megelőzően 

megújított igazolvány érvényessége nem változik, az a módosítás hatálybalépését követően is jogosít 

az igazolványon szereplő időtartamig tevékenység személyes végzésére. Ugyanez mondható el a 

működési engedélyek vonatkozásában is. 
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Dátum: 2011. október 05. 

Médium: HAON.hu - Hajdú-Bihari Napló 

Szerző: -- 

Cím: Központi téma a vagyonvédelem Szoboszlón 

Link: http://www.haon.hu/kozponti-tema-a-vagyonvedelem-szoboszlon/1807457 

 

Hajdúszoboszló – Az adatok, tulajdon vagy az élet védelme élvez manapság prioritást? Elsősorban 

ennek a kérdésnek a körbejárásával foglalkoznak azon a szerdán kezdődött három napos Országos 

Tulajdonvédelmi Konferencián, melyet a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SZVMSZK) szervezett. – A vagyonvédelmi szabályozás folyamatban van, s mivel a 

belügyminisztérium szakemberei is megjelentek a találkozón most lehetőségünk van arra is, hogy a 

jogalkotásról egyeztessünk. Reményeink szerint a konferencia zárásával, a kormánnyal és a 

különböző szervezetekkel sikerül egy közös álláspontot kialakítanunk, hiszen a fő célunk a 

biztonságot társadalmasítani – mondta Német Ferenc, SZVMSZK elnöke. HBN–TZ 
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Cím: Központi téma a vagyonvédelem Szoboszlón 

Link: http://magyarorszagon.hu/hirek/2011-10/helyihirek/kozponti-tema-a-vagyonvedelem-

szoboszlon/ 

 

Hajdúszoboszló - Az adatok, tulajdon vagy az élet védelme élvez manapság prioritást? Elsősorban 

ennek a kérdésnek a körbejárásával foglalkoznak azon a szerdán kezdődött három napos Országos 

Tulajdonvédelmi Konferencián, melyet a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SZVMSZK) szervezett. 
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Cím: Központi téma a vagyonvédelem Szoboszlón 

Link: http://www.hellocity.hu/miskolc/hir/340303/kozponti_tema_a_vagyonvedelem_szoboszlon 

 

Hajdúszoboszló - Az adatok, tulajdon vagy az élet védelme élvez manapság prioritást? Elsősorban 

ennek a kérdésnek a körbejárásával foglalkoznak azon a szerdán kezdődött három napos Országos 

Tulajdonvédelmi Konferencián, melyet a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SZVMSZK) szervez... 
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Akár 30%-kal is drágább lehet a takarítás 
Link: http://www.iroda.hu/irodapiac/akar-30-kal-is-dragabb-lehet-a-takaritas/5921 

 

Az Orbán Viktor által bejelentett áfaemeléssel többszáz ezer magyar középület, irodaház, 

üzletközpont és raktár takarítása is jelentősen drágul - figyelmeztettek a szakemberek.  

Egy létesítmény üzemeltetési költségének - átlagosan - 40-50 százalékát teszi ki az energia. Ezt követi 

a takarítás 13-15 százalékkal, míg az őrzés-védelem 3-5 százalékot tesz ki. Az üzemeltetés élőmunka-

igényes, ezért a GDP-hez mért arányánál itt magasabb a foglalkoztatottak hányada.  

Az élőmunka-igényesség következménye az, hogy a kormány tervezett intézkedései - az áfa és a 

minimálbér emelése - 30 százalékkal drágítja a tisztítási szolgáltatást - mondta Paár Zoltán, a Magyar 

Tisztítás-technológiai Szövetség elnöke. Ebben a szektorban a munkabér teszi ki a költségek 70-80 

százalékát. Arra a kérdésre, hogy ezt miként veszik tudomásul a szolgáltatók és a megrendelők, 

Német Ferenc azt válaszolta: várhatóan az első fél-egy évben a feketegazdaság felé megy a szektor, 

majd a megrendelők elfogadják az áremelést. Legalábbis erre lehet következtetni a korábbi hasonló 

helyzetekből.  

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret. A szakma szerdától mutatja be 

eredményeit egy kiálltáson és konfefrencián. A létesítménygazdálkodó cégek a munkahelyi 

környezetet - például tisztaságot, világítást, fűtést, biztonságot - biztosítják megfelelő minőségben és 

áron. A megrendelők fele-fele arányban az állami és önkormányzati szektorból, illetve a 

magánszférából kerülnek ki - mondta Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 
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Hajdúszoboszló - Az adatok, tulajdon vagy az élet védelme élvez manapság prioritást? Elsősorban 

ennek a kérdésnek a körbejárásával foglalkoznak azon a szerdán kezdődött három napos Országos 

Tulajdonvédelmi Konferencián, melyet a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SZVMSZK) szervezett. 
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Akár 30%-kal is drágább lehet a takarítás 
 

Az Orbán Viktor által bejelentett áfaemeléssel többszáz ezer magyar középület, irodaház, 

üzletközpont és raktár takarítása is jelentősen drágul - figyelmeztettek a szakemberek.  

Egy létesítmény üzemeltetési költségének - átlagosan - 40-50 százalékát teszi ki az energia. Ezt követi 

a takarítás 13-15 százalékkal, míg az őrzés-védelem 3-5 százalékot tesz ki. Az üzemeltetés élőmunka-

igényes, ezért a GDP-hez mért arányánál itt magasabb a foglalkoztatottak hányada.  

Az élőmunka-igényesség következménye az, hogy a kormány tervezett intézkedései - az áfa és a 

minimálbér emelése - 30 százalékkal drágítja a tisztítási szolgáltatást - mondta Paár Zoltán, a Magyar 

Tisztítás-technológiai Szövetség elnöke. Ebben a szektorban a munkabér teszi ki a költségek 70-80 

százalékát. Arra a kérdésre, hogy ezt miként veszik tudomásul a szolgáltatók és a megrendelők, 

Német Ferenc azt válaszolta: várhatóan az első fél-egy évben a feketegazdaság felé megy a szektor, 

majd a megrendelők elfogadják az áremelést. Legalábbis erre lehet következtetni a korábbi hasonló 

helyzetekből.  

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi a létesítménygazdálkodási ipar éves 

bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret. A szakma szerdától mutatja be 

eredményeit egy kiálltáson és konfefrencián. A létesítménygazdálkodó cégek a munkahelyi 

környezetet - például tisztaságot, világítást, fűtést, biztonságot - biztosítják megfelelő minőségben és 

áron. A megrendelők fele-fele arányban az állami és önkormányzati szektorból, illetve a 

magánszférából kerülnek ki - mondta Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

 

 

Dátum: 2011. október 05. 

Médium:  

MTI Reggeli Monitor 
Szerző: -- 

Cím:  

A magyar gazdaság hírei 
 

A magyar bruttó hazai termék (GDP) 6-8 százalékát teszi ki a - munkahelyi környezetet biztosító - 

létesítménygazdálkodási ipar éves bevétele, az alkalmazottak száma pedig meghaladja a 300 ezret - 

közölte Czerny József a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetség elnöke. A megrendelők fele-fele 

arányban az állami és önkormányzati szektorból, illetve a magánszférából kerülnek ki - mondta 

Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. Egy 

létesítmény üzemeltetési költségének - átlagosan - 40-50 százalékát teszi ki az energia, ezt követi a 

takarítás 13-15 százalékkal, míg az őrzés-védelem 3-5 százalékot tesz ki.  
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2011. október 06. 
 

 

Dátum: 2011. október 06. 

Médium:  

Hajdú-Bihari Napló 
Szerző: -- 

Cím:  

Központi téma a vagyonvédelem Szoboszlón 
 

Hajdúszoboszló – Az adatok, tulajdon vagy az élet védelme élvez manapság prioritást? Elsősorban 

ennek a kérdésnek a körbejárásával foglalkoznak azon a szerdán kezdődött három napos Országos 

Tulajdonvédelmi Konferencián, melyet a Személy-Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SZVMSZK) szervezett. – A vagyonvédelmi szabályozás folyamatban van, s mivel a 

belügyminisztérium szakemberei is megjelentek a találkozón most lehetőségünk van arra is, hogy a 

jogalkotásról egyeztessünk. Reményeink szerint a konferencia zárásával, a kormánnyal és a 

különböző szervezetekkel sikerül egy közös álláspontot kialakítanunk, hiszen a fő célunk a 

biztonságot társadalmasítani – mondta Német Ferenc, SZVMSZK elnöke. HBN–TZ 
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2011. október 14. 
 

 

Dátum: 2011. október 14. 

Médium:  

RTL Klub - Fókusz 
Link: http://www.rtlklub.hu/most/25059_fokusz_megmutatta_-

_ott_voltunk_amikor_ordog_nori_bevezette_ 

 

Brad Pitt filmjének forgatásán Német Ferenc SZVMSZK elnök szerint a biztonsági őrök túllépték a 

hatáskörüket, amikor a forgatási területen kívül intézkedtek. (6:25-től) 

  

http://www.rtlklub.hu/most/25059_fokusz_megmutatta_-_ott_voltunk_amikor_ordog_nori_bevezette_
http://www.rtlklub.hu/most/25059_fokusz_megmutatta_-_ott_voltunk_amikor_ordog_nori_bevezette_
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2011. október 20. 
 

 

Dátum: 2011. október 20. 

Médium:  

MR1 Kossuth Rádió 
Cím: -- 

 

Szakvélemény az egykori rádiósok lehallgatásával kapcsolatban. 
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2011. október 21. 
 

 

Dátum: 2011. október 21. 12:04:34 

Médium:  

detektorplusz 
Cím:  

Nyitólap | Előzetes a Detektor Plusz Magazin következő lapszámából 
Link: http://detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=7415  

 

Előzetes a Detektor Plusz Magazin következő lapszámából XVI. Országos Tulajdonvédelmi 

Konferencia (2011. október 5-7.) Hagyományosan Hajdúszoboszló adott otthont a XVI. Országos 

Tulajdonvédelmi Konferenciának, amely az "Adatot, vagy tulajdont védünk?" mottó jegyében 

született előadásoknak adott elsősorban teret és nyilvánosságot. A konferencia szervezője a Pro-Sec 

Kft, szakmai támogatója és felkért fővédnöke Német Ferenc a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke volt. További védnökök: Magyar Rendészettudományi 

Társaság főtitkára, Magyar Biztonsági Vállalkozások Munkaadói Szövetsége és a Magyar 

Biztonságvédelmi Egyesület. A konferencián 100-150 fő vett részt, köztük állami szervezetek 

biztonsági vezetői, bankok biztonsági vezetői, több megyei kamarai tisztségviselő, biztonságtechnikai 

cégek ügyvezetői, magánnyomozók, szakértők. Ma a szakma egyik legfontosabb kérdése a kamarai 

hogyan tovább. A konferencián résztvevők várakozással tekintettek a kamarai tisztségviselők és a 

Belügyminisztérium képviselőinek előadásai elé. A 2012. január elsején hatályba lépő jogszabály-

módosítások megszüntetik a kötelezői kamarai tagságot és több, eddig a Kamara hatáskörébe tartozó 

feladattal a Belügyminisztériumot, illetve a Rendőrséget bízzák meg. Az előadások sorát Dr. Kulcsár 

Zoltán adatvédelmi szakértő (Privacy Policy Online Services) nyitotta meg. A 2012. január 1-én 

hatályba lépő új adatvédelmi törvényről szólván elmondta, hogy a videó-rendszereket be kell 

jelenteni a megalakuló új szervezetnek, mert a be nem jelentett rendszerek miatt büntethet is a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, amely nyilvántartást is vezet majd a videó-

rendszerekről. Dr. Szőke Gergely László kutató, adatvédelmi felelős (Pécsi Tudományegyetem) 

történeti áttekintést adott a magánszférához tartozó jogokról és azok védelméről. Elmondta: jelenleg 

is folynak e tárgyban kutatások, amelyek eredményeit honlapjukon teszik majd közzé. Szádeczky 

Tamás adjunktus (Óbudai Egyetem) bírálta az új törvényt és a 69. §-ra is felhívta a figyelmet, amely 

szerint adatvédelmi auditot -fizetős szolgáltatásként- lehet majd igénybe venni az előbb említett 

hivataltól, azonban a jogszabályban benne foglaltatik, hogy a hivatalt ellenőrzésekor nem köti az 

általa korábban végzett audit eredménye. Az auditálást a jelenleg ismert jogi háttér alapján ugyanaz 

a szervezet végzi, mint az ezt követő vizsgálatot. (Szövényi György kérdésében, amely inkább 

megjegyzés volt, a szervezeti korrupció melegágyaként minősítette a törvénynek ezt a részét.) /Az 

első három előadót hallgatva az volt az érzésünk, hogy az "adat" fogalmába kizárólag az ember 

személyes adatait értik bele az előadók, és ezek védelmét, óvását tartják a legfontosabb célnak. Kissé 

nagyvonalúan bántak az egyéb adatok védelme -például az állam, vagy a vállalkozások üzleti, vagy 

egyéb adatainak, az emberek és cégek védelme érdekében rögzített és felhasznált adatoknak- 

tárgykörével. A hallgatóság egy része hangot is adott annak a véleményének, hogy az adatok 

http://detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=7415
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tárolására jelenleg hatályban lévő határidők nem alkalmasak arra, hogy a később kitudódott 

jogsértések bizonyítékául szolgáljanak; segítsenek egy ugyancsak fontos érdek, a bűncselekmények 

tettesei felderítése érdekének szolgálatára. Nem jó, hogy ha bárki szembeállítja a magánszféra 

adatainak védelmét (pld. bankfiókban rögzített képmás törlésének kikényszerítése) és a rabló 

képmásának rögzítéséhez fűződő érdeket. Többek megítélése szerint meg lehet találni ebben a 

kérdésben is az arany középutat./ Élő András, a D-Link ügyvezetője IP-alapú tárolóeszközeikről tartott 

előadást. Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügyvezetője "Megfigyelés és személyes adataink védelme" 

címmel -többek között- a veszélyforrásokra hívta fel a figyelmet, valamint a kamera és szerver, 

szerver és kliens közötti kommunikáció közötti titkosítás fontosságára. A Konferencia második napján 

a Nemzeti Biztonsági Felügyelet elnöke, Zala Mihály tartott előadást, amely nagy érdeklődést és 

visszhangot váltott ki. Az előadó szerint 2012-ben a minősített adatok teljes körű védelmével, 

TEMPEST mérésekkel, és egyebekkel foglalkozó szervezet - amelynek hatósági jogköre is van- 

mechanikai és elektronikai biztonságtechnikai eszközök, informatikai biztonsági eszközök vizsgálati 

rendszerét dolgozza ki. Ezt követően megkezdi az eszközök ajánlása érdekében ezek vizsgálatát. Az 

NBF elnöke elhatárolódott a MABISZ-ajánlások rendszerétől és reményét fejezte ki, hogy a szakma 

számára új esélyeket teremt az NBF jövőbeni tevékenysége. Az előadást követően több kérdés 

hangzott el, Herwerth Miklós például kételkedett a tervek megvalósíthatóságában, de üdvözölte a 

kezdeményezést. Más azt a kérdést tette fel, hogy a szabványok, a MABISZ-ajánlások mellé 

harmadikként egy újabb előírás kerül-e. Válaszában Zala Mihály leszögezte: az NBF meg fogja 

valósítani az általa vázolt terveket. Egy folyamat kezdetén vagyunk, de a minősített adatok védelme 

és magyar mérnöki tudás, a biztonsági szakma érdekében is végig visszük elképzeléseinket, mert erre 

jogszabályok köteleznek! Számítunk a szakma támogatására, a hozzáértők és szakértők segítségére. -

mondta. Együtt kívánunk működni mindazon szervezetekkel és szakemberekkel, akik céljaink 

elérésében érdekeltek. -zárta mondandóját. Az SZVMSZK országos elnöke, Német Ferenc örömmel 

üdvözölte az NBF elnökének kezdeményezését. Elmondta, hosszabb ideje küzd a Kamara a MABISZ 

minősítési, ajánlási rendszerével, de ezidáig hiába. A Kamara a magyar és az Európai Uniós 

szabványok meghatározta termékminősítési rendszer kialakításában érdekelt, hiszen EU-

tagállamként ezek lehetnek a sorvezetők a szakma számára. Alapkérdésnek nevezte a biztonság 

társadalmasításának kérdését. A szakma első vonalában, például a biztonsági őrök és a szolgálatot 

teljesítő rendőrök, vagy a megfigyelő rendszert működtető cégek és a Rendőrség bűnügyesei között 

napi szintű együttműködés van. A január elsején hatályba lépő törvénymódosítás, amely a kamarai 

tevékenységet újra szabályozza, arról is szól, hogy a szakmai szabályok kidolgozásában közre kell 

működjenek. 2005. évi CXXXIII. törvény, 38. § (1) A kamara a) az e törvény hatálya alá tartozó 

tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi a személy- és vagyonvédelmi, a tervező-

szerelő, valamint a magánnyomozói szakma tekintélyét, a kamara testületeinek és tagjainak általános 

szakmai érdekeit; b) megalkotja a kamara alapszabályát, közreműködik az e törvény hatálya alá 

tartozó tevékenységek gyakorlásának szakmai irányelvei, továbbá a szolgáltatások teljesítésének 

szakmai követelményeire vonatkozó ajánlások kidolgozásában; c) véleményt nyilvánít az e törvény 

hatálya alá tartozó tevékenységeket érintő jogszabályokról, kezdeményezi jogszabályok kiadását; A 

vonatkozó jogszabály 2012. január 1-én hatályba lépő módosítása alapján is felajánlotta segítségét az 

NBF ajánlások feltételrendszerének kidolgozásához is. Szolgáltató kamarát szeretnének ajánlani 

azoknak, akik 2012-ben is kamarai tagok maradnak. Külön hosszasan elemezte a biztonsági képzések 

helyzetét és a Kamara szerepét a képzésben, megelőlegezve a Belügyminisztérium képviselőinek 
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előadásában elhangzottakat. Végül beszámolt konkrét sikerekről is a tagsági fenntartó 

nyilatkozatokat gyűjtését illetően. Dr. Polefkó Patrik adatvédelmi szakértő (Adatvédelmi Biztos 

irodája) csatlakozott Dr. Szőke Gergely László és Szádeczky Tamás álláspontjához a privátszféra 

védelmének fontosságát illetően, bár elmondta, a jelenlegi biztos álláspontja változott, mert inkább 

konszenzusra törekszik az egyes érdekek (bűnügyi, állami érdekek szemben a magánszféra adatainak 

védelmével) között. Elmondta azt is, egyelőre nincs információ arról, hogy januártól ki fogja irányítani 

az új törvény alapján a tevékenységet. Dr. Szövényi György biztonságpolitikai tagozatvezető színes 

előadása felhívta a figyelmet az új Adatvédelmi törvény és a fentebb idézett (SZVMSZK-ra vonatkozó) 

törvény közötti -általa vélt- ellentmondásokra. A magánnyomozók adatkezeléséről is 

kötelezettségeket tartalmaz mindkét törvény, de szerinte ezek nincsenek fedésben egymással. Tóth 

Attila, az SZVMSZK biztonságtechnikai országos alelnöke a tervezői névjegyzékről tartott rövid 

előadást, a kettősségről, amely a biztonságtechnikai tervezőket a Mérnökkamarához és az SZVMSZK-

hoz egyaránt köti. Rohánszky Mihály (SZVMSZK Budapest, magánnyomozói alelnök) előadása 

meglehetősen sajátos értelmezésről tett tanúbizonyságot, már ami a szakértői tevékenységet illeti. 

Móré Attila szakértő a magyar nyelven még az idén megjelenő biztonságtechnikai szabványokról szólt 

és felhívta a figyelmet egy érdekes anomáliára is: a riasztásfogadó központokról rövidesen magyarul 

is megjelenő szabványban az adatok kezelésére vonatkozóan az a szabály, hogy a kommunikációs 

adatokat a központot üzemeltető 3 hónapig, míg az ügyféladatokat 2 évig (!) köteles megőrizni. Ezek 

az időtartamok nincsenek fedésben az Adatvédelemről szóló törvényben, de más magyar 

jogszabályban megfogalmazottakkal sem. Filkorn József (Seawing kft.) elsősorban az épületfelügyeleti 

rendszerek működésével kapcsolatos, valamint a felhasználókra és az eseményekre vonatkozó 

adatok meghamisítására, módosítására vonatkozó információkat osztotta meg a hallgatósággal. Az 

ismertetett esetek többsége belső elkövetőt feltételez. Kitért a kártyák illegális, ma már kis 

ráfordítással elvégezhető másolására és az ezzel szemben tehető intézkedésekre, az újabb 

eszközökre is. Hurtik Imre (G4S Microraab Divízió) a rádiófrekvenciás (RF) kártyákon tárolt adatok 

biztonságáról tartott előadást, konkrét, megtörtént esetek tapasztalatait is megemlítve. A 

konferencia harmadik napján a vagyonvédelmi képzések, továbbképzések jelene és jövője témájában 

hangzottak el előadások, kissé talán csökkent érdeklődés mellett. A Belügyminisztérium 

képviseletében Dr. Janza Frigyes miniszteri biztos és Dr. Eiselt György főosztályvezető a minisztérium 

jogszabályváltozások következtében megváltozott feladataival és szerepével foglalkoztak, valamint az 

oktatási, továbbképzési rendszer és a vizsgáztatás esetleges változásaival. Előadásaikból az derült ki, 

hogy a Belügyminisztérium továbbra is számít a Kamara együttműködésére oktatási kérdésekben is. 

Jelenleg nem látszanak körvonalazódni olyan változások, amelyek alapvető változásokat hoznának. 

Juhász Ferenc oktatási szakértő a jelenlegi oktatási helyzetet elemezte, amelyről korábban már 

néhány szélsőséges vélemény is elhangzott. Bobák Artúr a BM Rendészeti Vezetőképző és 

Kutatóintézet főelőadója az oktatási szakma és szakma által régóta várt kötelező továbbképzési 

rendszer kialakításának szükségességéről, céljairól és tartalmi elemeiről beszélt. Azt mindenki 

elismerte már korábban is, hogy az egyszer megszerzett ismeretek nem elégségesek egy pályafutás 

során (a mérnökök, szakértők továbbképzése zajlik is -így-úgy), de a vagyonvédelem területén eddig 

ennek nem volt látszata. Tudott ugyan, hogy a vagyonvédelmi technika rohamléptekkel fejlődik, a 

bűnözőin oldal is egyre fejlettebb technológiákat vet be, de vagyonőri továbbképzésről csak elvétve 

lehetett eddig hallani. Az előadó megítélése szerint a Kamarának nagy szerepe lehet a 

továbbképzések terén. Rácz György tü. alezredes a BM Személyügyi Főosztály Oktatási és Képzési 
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Osztályáról annak a véleményének adott hangot, hogy az OKJ változásainak hatása nem rövidtávon 

fog jelentkezni a vagyonvédelmi szakmák tekintetében. Prépost Tibor az SZVMSZK gazdasági alelnöke 

zárta a konferencia előadásainak sorát, "Az "Éh"-nek a bére" című megrázó prezentációjával. A 

hallgatóságnak olyan adatok, információk jutottak birtokába, amelyet minden felelős állami 

vezetőnek ismernie kellene, aki a szakma kérdéseivel foglalkozik, jogszabályokat készít, módosít, 

előterjeszt. Összefoglalva: az előadás kapcsán elmondható, hogy az őrzésben foglalkoztatottak 

helyzete katasztrófa-közeli. Sürgős és alapos változásokra van szükség a biztonsági őrök 

foglalkoztatása, bérezése, az őrzéssel foglalkozó cégek bejegyzése, vállalási ára és szinte minden 

kapcsolódó tárgykör tekintetében egyaránt. A kérdésre még visszatérünk. A programok szüneteiben 

és az egyes napok végén folytak a névjegycserék, tájékozódó és puhatolódzó beszélgetések, 

megbeszélések. Néhányan a megrendelői oldalról szakmai segítséget is kértek a jelenlévő 

szakemberektől. A fehér asztal melletti beszélgetések központi témája is szinte mindig szakmai 

kérdés volt. A résztvevők -akik év közben gyakran csak telefonon, vagy e-mailekkel tartják egymással 

a kapcsolatot- végre személyesen is tudtak egymással beszélni és ez szerves része a szakmai 

közéletnek. A rendezés rugalmassága és nagyvonalúsága át tudta hidalni a kisebb eltérések okozta 

nehézségeket (pld. előadócserék). Az idei talán utolsó nyárias napon elégedetten utaztak haza az 

ország minden tájára a vagyonvédelmi szakma aktuális kérdései iránt érdeklődők. Tóth-Baranyai 

Viktória 2011.10.21 09:05:18   |   Vissza 
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Dátum: 2011. október 25. 

Médium:  

Napló Onlnine 
Szerző: Mátételki András 

Cím:  

Megszűnő érdekvédelem? 
Link: http://www.naplo-online.hu/fooldal-foldalrovat_legfrissebb_hirek/20111024_vagyonor 

 

Veszprém - Meglehetősen kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek a vagyonőrök, amennyiben úgy 

döntenek, hogy kilépnek a kamarából. 

Minderre azért nyílik lehetőség, mert a parlament idén tavasszal módosította a 2005-ös 133-as 

törvényt, amely szabályozza a civil vagyonvédelmi tevékenységet, aminek lényege, hogy a következő 

évtől már nem kötelező a kamarai tagság. Ez év december végéig minden tagnak írásban kell 

nyilatkoznia, hogy megtartja-e kamarai tagságát. 

Sánta Károly, a személy-,  vagyonvédelmi és a magánnyomozói kamara megyei elnöke 

érdeklődésünkre azt mondta: az utóbbi két évben jelentős ellenpropaganda zajlott e témában. Volt 

valós, de még több téves információ, amelyek elbizonytalanították a munkavállalókat. Tévesen 

kapott szárnyra az a híresztelés, hogy a kamara elnöksége horribilis pénzt vesz fel munkájáért. Ezzel 

szemben valamennyien ingyen látják el feladatukat, csupán a kamara titkára és egy alkalmazott kap 

fizetséget munkájáért, mint főállásúak. 

Az elnök kiemelte, az utóbbi időkben jelentős eredményeket értek el azzal, hogy részt vettek a 

jogszabályok módosításában, ezzel megkönnyítették a vagyonőrök munkáját, elősegítették a 

tisztességesen dolgozó cégek tevékenységét. Veszprém megyében tíz évvel ezelőtt hozták létre a 

Vagyonőr Alapítványt azzal a céllal, hogy az önhibájukon kívül bajba kerülteken - akik tartósan 

munkaképtelenekké váltak - segítsenek. Több százezer forintos segélyt adtak az iszapkárosult 

társaiknak, illetve családjaiknak. Az ilyen célokra az elmúlt évtizedben hatmillió forintot fordítottak. 

A 3500 tagnak ingyenes jogsegélyszolgálatot nyújtanak, amire manapság igen nagy szükség van, 

hiszen országos szinten is hallani a legkülönbözőbb visszaélésekről. Nevezetesen, hogy az őröket 

feketén foglalkoztatják, illetve nem kapják meg a fizetségüket a munkáltatójuktól, amelyek közül 

némelyik egyik pillanatról a másikra "tönkremegy", majd felszívódik. Persze új névvel rövidesen ismét 

piacra lép. Mindemellett ingyenes továbbképzéseket, lövészeteket rendeznek kollégáiknak. Az idén 

lejáró igazolványok cseréjének ügyintézésekor is segítenek. 

A Veszprém megyei kamara évente vagyonőrnapot rendez, ahová a családtagokat is várják. Ilyen 

alkalmakkor öt dolgozót szoktak jutalmazni csinos összeggel. 

Sánta Károly hozzátette, amennyiben kétszáz fő alá csökken a kamara létszáma, megszűnnek önálló 

érdekvédelmi szervezetként működni, márpedig ez véleménye szerint teret adna az ügyeskedőknek. 

A vagyonőrök kiszolgáltatott helyzetével bizonyára még többen visszaélnének, ami ellen már nem 

lennének képesek fellépni. 

  

http://www.naplo-online.hu/fooldal-foldalrovat_legfrissebb_hirek/20111024_vagyonor
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Dátum: 2011. október 27. 14:55:37 

Médium:  

securifocus 
Cím:  

SecuriFocus - Hírek - Szakmai nap civileknek a betörések megelőzésére 
Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29249 

 

Szakmai nap civileknek a betörések megelőzésére A Pécsi Rendőrkapitányság - a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével - november 

4-én 9.00-től 13.00 óráig a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Athinay úti rendezvénytermében 

betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot szervez. hirdetés hirdetés megjelentetés A 

rendezvény témái: - A betöréses lopások helyszínén végzett elsődleges intézkedések, a betöréses 

lopások jellemző elkövetési módszerei, a konkrét megelőzési módozatok - A biztosítók betöréses 

káreseményt követő eljárása, az ezzel kapcsolatos tudnivalók - A betörések ellen hatékony védelmet 

nyújtó biztonsági eszközök, rendszerek, berendezések - Egyéb költséghatékony megelőzési 

lehetőségek, a Szomszédok Egymásért Mozgalom A szakmai napon való részvételre bárkinek 

lehetősége van, aki érdeklődik a téma iránt, de elsősorban a civil lakosságnak, a potenciális sértetti 

körnek kívánunk segítséget, információt nyújtani. A részvétel ingyenes. Forrás : Pécsi Újság 

 

 

Dátum: 2011. október 27. 

Médium:  

Pécsújság.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

Szakmai nap civileknek a betörések megelőzésére 
Link: http://www.pecsiujsag.hu/helyi-hireink/szakmai-nap-civileknek-a-betoresek-megelozesere 

 

A Pécsi Rendőrkapitányság - a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, 

valamint a PTE közreműködésével - november 4-én 9.00-től 13.00 óráig a Baranya Megyei Rendőr-

főkapitányság Athinay úti rendezvénytermében betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot 

szervez. 

A rendezvény témái:  

- A betöréses lopások helyszínén végzett elsődleges intézkedések, a betöréses lopások jellemző 

elkövetési módszerei, a konkrét megelőzési módozatok 

- A biztosítók betöréses káreseményt követő eljárása, az ezzel kapcsolatos tudnivalók 

- A betörések ellen hatékony védelmet nyújtó biztonsági eszközök, rendszerek, berendezések 

- Egyéb költséghatékony megelőzési lehetőségek, a Szomszédok Egymásért Mozgalom 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29249
http://www.pecsiujsag.hu/helyi-hireink/szakmai-nap-civileknek-a-betoresek-megelozesere
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A szakmai napon való részvételre bárkinek lehetősége van, aki érdeklődik a téma iránt, de elsősorban 

a civil lakosságnak, a potenciális sértetti körnek kívánunk segítséget, információt nyújtani. A részvétel 

ingyenes. 

Az érdeklődők részvételi szándékukat a muraia@baranya.police.hu, a pecsrk@baranya.police.hu e-

mail címeken, vagy a 72/504-400/13-98 telefax számon jelezzék! 

 

 

Dátum: 2011. október 27. 20:53:23 

Médium: STOP 

Cím: Ez a nap a betörésről szól - mindenkit várnak - BŰNÜGY - Cikkek - STOP 

Link: http://www.stop.hu/articles/article.php?id=953537 

 

A betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot tart a Személy- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével a Pécsi Rendőrkapitányság 

november 4-én. A 9 órától 13 óráig tartó szakmai nap helyszínéül Baranya Megyei Rendőr-

főkapitányság Athinay úti rendezvényterme szolgál. Célja, hogy a lakosságot, potenciális sértetti 

körnek segítséget nyújtson. A nap témái: - A betöréses lopások helyszínén végzett elsődleges 

intézkedések, a betöréses lopások jellemző elkövetési módszerei, a konkrét megelőzési módozatok - 

A biztosítók betöréses káreseményt követő eljárása, az ezzel kapcsolatos tudnivalók - A betörések 

ellen hatékony védelmet nyújtó biztonsági eszközök, rendszerek, berendezések - Egyéb 

költséghatékony megelőzési lehetőségek, a Szomszédok Egymásért Mozgalom A részvételi szándékot 

a muraia@baranya.police.hu, a pecsrk@baranya.police.hu e-mail címeken, vagy a 72/504-400/13-98 

telefax számon kell jelezni. 

 

 

Dátum: 2011. október 27. 20:53:23 

Médium: PécsiSTOP 

Cím: Ez a nap a betörésről szól - mindenkit várnak - BŰNÜGY - Cikkek - STOP 

Link: http://www.pecsistop.hu/articles/article.php?id=953537 

 

A betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot tart a Személy- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével a Pécsi Rendőrkapitányság 

november 4-én. A 9 órától 13 óráig tartó szakmai nap helyszínéül Baranya Megyei Rendőr-

főkapitányság Athinay úti rendezvényterme szolgál. Célja, hogy a lakosságot, potenciális sértetti 

körnek segítséget nyújtson. A nap témái: - A betöréses lopások helyszínén végzett elsődleges 

intézkedések, a betöréses lopások jellemző elkövetési módszerei, a konkrét megelőzési módozatok - 

A biztosítók betöréses káreseményt követő eljárása, az ezzel kapcsolatos tudnivalók - A betörések 

ellen hatékony védelmet nyújtó biztonsági eszközök, rendszerek, berendezések - Egyéb 

költséghatékony megelőzési lehetőségek, a Szomszédok Egymásért Mozgalom A részvételi szándékot 

a muraia@baranya.police.hu, a pecsrk@baranya.police.hu e-mail címeken, vagy a 72/504-400/13-98 

telefax számon kell jelezni. 

 

 

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=953537
http://www.pecsistop.hu/articles/article.php?id=953537
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Dátum: 2011. október 27. 

Médium: Hírek.ma.hu 

Szerző: -- 

Cím: Ez a nap a betörésről szól - mindenkit várnak 

Link: http://hirek.ma/hirek/ez-a-nap-a-betoresrol-szol-mindenkit-varnak 

 

A betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot tart a Személy- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével a Pécsi Rendőrkapitányság 

november 4-én.... 

 

 

Dátum: 2011. október 27. 

Médium: Belföld.hírfal.hu 

Szerző: -- 

Cím: Ez a nap a betörésről szól - mindenkit várnak 

Link: http://belfold.hirfal.hu/ez_a_nap_a_betoresrol_szol_mindenkit_varnak-4422091.html 

 

A betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot tart a Személy- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével a Pécsi Rendőrkapitányság 

november 4-én.... 

 

 

Dátum: 2011. október 27. 

Médium: Hírszemle.hu 

Szerző: -- 

Cím: Ez a nap a betörésről szól - mindenkit várnak 

Link: http://hirszemle.net/article/ez-nap-betoresrol-szol-mindenkit-varnak 

 

A betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot tart a Személy- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével a Pécsi Rendőrkapitányság 

november 4-én.... 

 

 

Dátum: 2011. október 27. 

Médium: Magyarországon.hu 

Szerző: -- 

Cím: Ez a nap a betörésről szól - mindenkit várnak 

Link: http://magyarorszagon.hu/hirek/2011-10/bunugy/ez-a-nap-a-betrsrl-szl--mindenkit-vrnak/ 

 

A betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot tart a Személy- Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara, valamint a PTE közreműködésével a Pécsi Rendőrkapitányság 

november 4-én.... 

  

http://hirek.ma/hirek/ez-a-nap-a-betoresrol-szol-mindenkit-varnak
http://belfold.hirfal.hu/ez_a_nap_a_betoresrol_szol_mindenkit_varnak-4422091.html
http://hirszemle.net/article/ez-nap-betoresrol-szol-mindenkit-varnak
http://magyarorszagon.hu/hirek/2011-10/bunugy/ez-a-nap-a-betrsrl-szl--mindenkit-vrnak/
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Dátum: 2011. október 28. 15:17:32 

Portál:  

szegedma 
Cím:  

Magánnyomozói konferencia: a jog területén maradni + FOTÓK | Szeged Ma - tények és vélemények 
Link: LINK 

 

Kétnapos konferencia kezdődött a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

szervezésében Szegeden, a Forrás Hotelben, ahol a szakma aktuális kérdéseinek megbeszélése 

mellett sor került a Magyar-Török Együttműködési Megállapodás aláírására is. A nemzetközivé bővült 

konferenciára hat ország szervezete képviseltette magát. A román, szlovén, osztrák és szlovák 

magánnyomozók mellett első alkalommal jöttek el a török és a szerb kamara képviselői. Az 

ünnepélyes megnyitó után került sor arra a kétoldalú együttműködési szerződés aláírására, mellyel - 

a hazai kamara reményei szerint - szorosabbra tudják fonni a magyar-török magánnyomozói 

együttműködést. A SZVMSZK a szintén elsőként megjelenő szerb kamarával hasonló kapcsolat 

kialakítására törekszik. Változó jogi környezet A konferencián előtérbe kerültek azok a kérdések, 

melyek a változó jogi környezethez próbálják igazítani a magánnyomozók tudását és működési 

határukat. Fontos szempont ez a szakma életében, mivel ezek a szervezetek a megbízóik érdekei 

szerint próbálnak működni, de sok esetben ezek az érdekek nem minden esetben jogkövetők. Az ipari 

hírszerzés területén számos olyan technikai eszköz és módszer került a figyelem középpontjába, 

melyek már átlépték a jog határait. Az elmúlt néhány év politikai és gazdasági jellegű 

információgyűjtései mögött sok esetben jelentek meg magánnyomozók. Ezek az ügyek nemcsak a 

sajtó nyilvánossága elé kerültek, de több esetben - a hivatalos szervek és parlamenti 

vizsgálóbizottságok által - akár harminc évre titkosított ügyek is előfordultak. Ezért is fontos a 

magánnyomozói szervezetek tevékenységi határainak kijelölése, hiszen nem kívánt területre tévedve 

akár az egész szakmának is árthat a jogszerűtlen adatgyűjtés és a tiltott technikák alkalmazása. A 

jogalkotás és a megbízói kör "Hasonló eseteknél a jogalkotó mindig megpróbálja szűkíteni ezeket a 

lehetőségeket" - mondta el portálunknak Német Ferenc , a SZVMSZK elnöke. "Gondoljunk csak a 

legutóbbi angliai eseményekre, amikor nagy múltú hírlapok végeztek és végeztettek olyan jellegű 

adatgyűjtést, melyek nemcsak a magánszférát, de a hivatali életet is alapjaiban sértették meg. 

Ezekben az ügyekben ráadásul a kormányzati körökig ért el a megrendelői kör." Hazánkban a 

megbízások tartalmának monitorozására nincsen meg a lehetőség, ezért elsődlegesen nem 

határozható meg a ennek a körnek összetétele. A nagyobb irodák egymás közti kommunikációja 

során azonban az látszik, hogy a lakossági kör - a fizetőképes kereslet hiányában - viszonylag kis 

szegmenst képvisel. Nagyobb arányban szerepelnek a polgári peres ügyek, ahol személyek 

felkutatásában, cégek hátterének vizsgálatában, vagyoni helyzet felderítésében kapnak szerepet a 

magánnyomozói irodák. A harmadik, még nagyobb szegmensben pedig a nagy ipari szereplők 

információvédelme és információigényének a kielégítése kerül előtérbe. Ezek a cégek nem 

létezhetnek komoly piaci hírelemzés nélkül, amire szinte minden esetben képzett, jól informált, a jog 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/10/a-jog-teruleten-maradni-fotok.html
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határait át nem lépő magánnyomozókat alkalmaznak. Ebben a szegmensben az ipari hírszerzés legális 

eszközökkel, mozaikolással - a hivatalos és nyilvános adatok összerakásával - is végezhető, melyekről 

a konferencia alatt számos előadásban hallhattak a résztvevő szervezetek. A szakma hazai helyzete A 

magánnyomozói szakma már az unióban is elismert, OKJ-s foglalkozási kör. A rendszerváltást 

megelőzően a "három T" tiltott korszakából kilépve mára már a támogatott körbe került be, ahol 

nagyon komolyan szabályozott jogi keretek között lehet csak ezt a tevékenységet végezni. Ezek a 

hazai szabályozások kerültek a nemzetközi kapcsolatok kibővülésével például a román jogalkotásban 

is alkalmazásra. "Mivel sokan jöttek a hivatalos szférából, ezért bűncselekményre utaló, vagy épp 

jogsértő adatok felbukkanását számtalan esetben adják át a magánnyomozók a hivatalos szerveknek- 

beszélt a magánnyomozói és a rendőrségi, titkosszolgálati szervezetek közötti íratlan 

együttműködésről a kamara elnöke. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban már megjelent az 

a tendencia, amikor a hivatalos szervek magánnyomozói körből vásárolnak információkat, 

végeztetnek velük őrzés- és információvédelmi feladatokat, mivel így állami szinten nincs szükség 

nagy apparátus fenntartására, és a magánszervezetek gyorsabban, rugalmasabban tudnak adott 

területeken működni. Letisztult a szakma Az őrzésvédelem területén a rendszerváltást követően 

szinte azonnal megjelentek a külföldi bűnözői csoportok, akik védelmi pénzeken keresztül próbálták 

ellenőrzésük alá vonni a piacot. Ezt a tendenciát a rendőrség és a titkosszolgálatok a megfelelő 

eszközökkel, a jogalkotóknak pedig a vagyonvédelmi törvény megalkotásával sikerült megállítani, és 

megszüntetni a lehetőségét hasonló körök kialakulásának. A magánnyomozói szférában a legutóbbi 

kormányváltás során derült ki, hogy jó néhány cég olyan módszerekkel tevékenykedett, melyek nem 

feleltek meg sem a szakma elvárásának, sem pedig a hatályos jogszabályoknak. Így ez a fajta tisztulási 

folyamat most indult meg. "A rendszerváltáskor megalakuló első parlament számos tagja az előző éra 

titkosszolgálatainak embere volt" - mutatott rá a letisztulási folyamat kezdeteire Német Ferenc. 

"Nekik elsődleges feladatuk volt az, hogy beépülve a pártokba, és a különböző szervezetekbe onnan 

információkat gyűjtsenek, vagy éppen lerombolják azokat." Mára már ezek a szervezetek egyrészt 

kikerültek a politikai körökből, de legalábbis a figyelem középpontjába lépve működhetnek. A magyar 

magánnyomozó A mozifilmek hatására sokakban olyan kép él a magánnyomozókról, melyben kiégett 

rendőrként, züllött alakként képzelik el őket. A hazai kép azonban ennél jóval árnyaltabb. A 

magánnyomozók egy része fiatal ifjú titán, akik a számítógépek előtt görnyedve úgy hatolnak be a 

magánemberek személyes szférájába, vagy épp a cégek hivatalos adatai közé, hogy nem is kell 

megjelenniük az adott területen. Másik részük olyan fiatal, csinos hölgy, akik korábban különböző 

igazgatási rendszerekben dolgozva megismerték ezeknek a rendszereknek a belső struktúráját és 

információs szerkezetét, így könnyen, nagy gyakorlattal tudják a megfelelő adatot felkutatni, esetleg 

személyes varázsukat bevetve sikeresebben boldogulnak az adatgyűjtéssel. Van viszont a 

hagyományos, terepi munkát is végző kategória, akik nem a "kiégett zsarut" képviselik, de valóban a 

rendőrségi állományból leszereltekből, nyugdíjba vonultakból áll. Ők azok, akik szakmai rutinjuk és 

kapcsolataik által tudják eredményesen elvégezni a rájuk bízott feladatokat. A Magyarországon ma 

tevékenykedő mintegy 1500 magánnyomozó többsége még ez utóbbi kategóriából kerül ki. A 

magánnyomozók jogi és technikai arzenálja A magánnyomozók - a jogalkotók akaratának 

megfelelően - nem rendelkeznek több jogosítvánnyal, mint a megbízóik, azonban tudásuk, rutinjuk, 

felkészültségük az, ami segíti őket az adatok megfelelő megkeresésében és összegzésében. A 

technikai eszközök tekintetében ugyanolyan fényképezőgépekkel, diktafonokkal dolgoznak, mint 

bárki más, ugyanúgy a hivatalos illeték kifizetése után kapják meg a nyilvántartásokból az 
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ingatlanadatokat, így csak ezeknek a hivatalosan is megszerezhető adatoknak és tényeknek 

összegzésében rejlik az eredményességük titka. "Az emberek egyébként felelőtlenek" - 

figyelmeztetett a kamara elnöke. "A Facebookon, az Iwiwen, a különböző közösségi oldalakon 

rengeteg olyan adatot, információt, képet közölnek magukról, melyeket akár a hivatalos szervek, akár 

a magánnyomozók adott esetben fel tudnak használni." "Elmenni a falig, de nem fejjel nekirontani" A 

konferencia előadásainak nem titkolt célja, hogy a magánnyomozókat a jog területén tartva és az új 

technológiák megismertetésével segítse munkájukat. A külföldi szervezetekkel való kapcsolatkiépítés 

nagy előnye az, hogy az unióban és azon kívül is könnyebben, gyorsabban juthatnak információhoz, 

hiszen ma a gazdaság és a magánélet számos szegmense átnyúlik más országok területére is. "Azt 

szeretnénk, ha a magánnyomozók a megbízóik érdekében el tudnának menni egészen a falig" - 

foglalta össze a konferencia célját Német Ferenc. "De tegyék ezt úgy, hogy nem rontanak fejjel a 

falnak. A jogi szabályozásokról, az egyes pénzintézeti bűncselekményekről, a modern üzleti 

hírszerzésről, a cégnyilvántartási rendszerekről és az adatvédelmi kérdésekről szóló előadások is 

mind ezt szolgálják." 

 


