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2006. 2-3. szám 
 

Irányt ő 
 
Új szabályok a biztonságvédelmi szakmában 
 

2006. június 1-én teljes egészében hatályba lépett a 2005. évi CXXXIII. (a továbbiakban: vagyonvédelmi) 
törvény, amely számos változást vezetett be a biztonságvédelmi szakma szabályaiban. Megjelent továbbá a 
törvény végrehajtásáról rendelkezı 22/2006. sz. BM rendelet. Kiadványunkban most elsısorban azokat a 
rendelkezéseket tekintjük át, amelyek a szakma gyakorlásának feltételeit érintik. Kérjük, figyelmesen olvassák 
el az alábbi tájékoztatást, mert az abban foglaltak ismerete szükséges a tevékenység jogszerő végzéséhez 
és a kamarai szabályok betartásához. Elkerülhetı ezáltal az a sajnálatos módon gyakori eset, hogy a tagunk 
hátrányos helyzetbe kerül, mert nem tartotta be a rá vonatkozó rendelkezéseket. 
 
Igazolvány- és engedélycsere 
A 2006. június 1. elıtt kiadott (határidı nélküli) rendırhatósági (személy- és vagyonıri, biztonságtechnikai 
tervezıi, szerelıi, magánnyomozói) igazolványokat valamint mőködési engedélyeket 2006. december 31-ig ki 
kell cserélni. 2007. január 1-tıl csak az új típusú igazolványok és engedélyek birtokában végezhetı a 
törvény hatálya alá tartozó tevékenység. Felhívjuk a figyelmet, hogy az új típusú okmányokkal való ellátást az 
igazolvány, engedély birtokosának kell kezdeményeznie az illetékes rendırkapitányságon. Figyelembe kell 
venni, hogy az ügyintézési idı elérheti a 60 napot, tehát célszerő a kérelmeket idıben benyújtani. 
 Az ehhez szükséges őrlapok  és a kitöltési útmutató beszerezhetık a rendırkapitányságokon. A 
gyorsabb hozzájutás érdekében letölthetık az Országos Rendır-fıkapitányság honlapjáról (www.orfk.hu, a 
Letölthetı dokumentumok/Igazolványok illetve /Mőködési engedélyek menüpontról), továbbá személyesen 
igényelhetı ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyéni és a társas vállalkozásoknak a 
mőködési engedély kiadásához igazolást is be kell nyújtaniuk arról, hogy jogerısen megállapított adó-, vám- és 
társadalombiztosítási tartozásuk nincs.  (Kérelemre ezt a rendırség beszerzi, de gyorsítja az ügymenetet, ha a 
kérelmezı már eleve csatolja.) Szintén lényeges, hogy a rendırség a csere alkalmával az új okmányok 
kiadásához elıírt feltételek meglétét vizsgálja, tehát a törvény szerinti feltételeknek változatlanul meg kell 
felelni. Az igazolvány és a mőködési engedély öt évig érvényes, ami alkalmanként további öt évre 
meghosszabbítható, ha a kiadás feltételei továbbra is fennállnak. 
 Az okmányok kiadásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazolvány kiadásának vagy  
(megsemmisülés, rongálódás esetén) pótlásának szolgáltatási díja igazolványfajtánként (tehát ha valaki személy- 
és vagyonıri, magánnyomozói stb. igazolvánnyal is rendelkezik, mindegyikre vonatkozóan) 6.900 Ft., a 
mőködési engedélyé – ugyancsak a fentiek szerint – 23.000 Ft. Itt jegyezzük meg, hogy a nyilvántartott 
adatokban, vagy a kiadás feltételeiben bekövetkezett változást igazolvány esetén nyolc napon belül, a 
vállalkozásoknak (név- vagy székhelyváltozás stb. esetén, ideértve a foglalkoztatott személyeket érintı változást 
is) a tárgyhót követı hónap ötödik napjáig be kell jelenteni az illetékes rendırkapitányságon. Az 
adatmódosításért szintén (mérsékeltebb) igazgatási szolgáltatási díjat kell majd fizetni. 
 A Pest megyei rendırkapitányságok a biztonságvédelmi okmányok kiadása iránti kérelmek fogadására 
– a gyorsabb ügyintézés érdekében - külön idıpontokat határoztak meg. 
Budaörs  Kedd 09.00-12.00 
  Szerda 09.00-12.00, 13.00-16.00 
Cegléd  Kedd 08.00-11.30,  13.00-16.30 
  Csütörtök 08.00-11.00 
Dabas  Szerda 08.00-15.30 
  Péntek 08.00-11.30 
Dunakeszi Kedd 09.00-12.00 
  Csütörtök 09.00-12.00 
Érd  Hétfı 13.00-16.00 
  Szerda 08.00-11.00 
  Péntek 08.00-11.00 
Gödöllı  Hétfı 08.00-12.00, 13.00-18.00 

  Csütörtök 08.00-12.00, 13.00-
15.00 
Monor  Kedd 08.00-15.30 
  Csütörtök 08.00-15.30 
Nagykáta Kedd 08.00-12.00, 13.00-15.00 
  Csütörtök 08.00-12.00, 13.00-        
15.00 
Nagykırös Hétfı 14.00-16.00 
  Kedd 08.00-12.00 
  Szerda 14.00-16.00 
  Péntek 08.00-12.00 
Ráckeve  Hétfı 08.00-15.00 
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  Szerda 08.00-15.00 
  Péntek 08.00-12.00 
Szentendre Hétfı 9.00-12.00, 13.00-15.00 
  Szerda 09.00-12.00, 13.00-15.00 
Sz.szentmiklós Kedd 08.00-11.00, 13.00-15.00 

  Csütörtök 08.00-11.00, 13.00-
15.00 
Vác  Kedd 08.00-12.00 
  Szerda 08.00-12.00 
  Csütörtök 08.00-12.00 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az okmánycsere kapcsán az esetleges adatváltozásokat (a vállalkozásoknak a 
kiküldött adatlapokon) a kamaránál be kell jelenteni, illetve új okmánytípus kiállítása (pl. vagyonıri 
igazolvány helyett biztonságtechnikai szerelıi igazolvány, vagy a tevékenységi kör bıvítése) esetén azt be 
kell mutatni. (Domi?) 
A biztonságtechnikai tervezık, szerelık okmánycseréje 
A jövıben a korábbinál többféle szakmai igazolványt adnak ki. Lesz személy- és vagyonır; magánnyomozó; 
biztonságtechnikai tervezı, szerelı; biztonságtechnikai szerelı; mechnaikai vagyonvédelmi rendszert tervezı, 
szerelı; mechanikai vagyonvédelmi rendszert szerelı igazolvány, amelyek a személyazonosságot igazoló 
hatósági igazolvánnyal és a kamarai igazolvánnyal együtt jogosítanak fel a tevékenység végzésére. A technikai 
tevékenységet végzık esetében azonban nem minden esetben lesz automatikus az új okmány megszerzése. 
Ennek kiállításához szakirányú végzettséget kell igazolni. 
 Azok, akik jelenleg biztonságtechnikai tervezı, szerelı igazolvánnyal rendelkeznek, mivel azt 
szakképzettségük alapján állították ki, megkaphatják a biztonságtechnikai szerelı igazolványt (figyelem, a 
tervezıi igazolványt nem). Akik azonban az 1998. évi IV. törvény hatálybalépését megelızıen kezdték meg 
tevékenységüket, sajátos helyzetben vannak. İk egységesen személy- és vagyonıri igazolványt kaptak annak 
idején, bárha technikai területen dolgoztak. Nekik a szakterületükre szóló igazolvány kiváltásához igazolniuk 
kell, hogy a 24/1998. sz. BM rendelet 8. § (4) bekezdésében szereplı (szakirányú mérnöki, illetve az Országos 
Képzési Jegyzékben szereplı elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelı) szakképesítéssel 
rendelkeznek, ennek hiányában  azonban szakmai tanfolyamot kell végezniük, ami alól nem mentesít az eddigi 
biztonságtechnikai gyakorlat, tehát a „szerzett jog” elve nem érvényesíthetı. (Nem jogosít biztonságtechnikai 
tevékenységre a biztonságszervezı képzettség sem.) Az ı helyzetük megoldása érdekében a kamara OKJ-s 
tanfolyamok szervezését tervezi, amelynek tematikája épít a hallgatók eddig szerzett szakmai ismereteire, 
tapasztalataira is. Az átképzésnek azonban elıfeltétele, hogy a jelentkezı rendelkezzen a 19/2000. sz. OM 
rendeletben meghatározott valamelyik alapképzettséggel (pl. villanyszerelı, elektronikai mőszerész, rádió- és 
televízió-mőszerész stb.). A tanfolyamok elıreláthatólag szeptemberben indulnak. (Megjegyezzük, hogy 
amennyiben az érintett igényli – és persze változatlanul megfelel az igazolvány-kiadás feltételeinek -, a személy- 
és vagyonıri igazolványát továbbra is megtarthatja illetve kérheti annak cseréjét is.) 
 Akik biztonságtechnikai szerelıként dolgoznak, de a fentiek alapján tanfolyamra kötelezettek és 
azt el is kívánják végezni (a jövıben is ezen a szakterületen kívánnak mőködni), rendelkeznek a szükséges 
elıképzettséggel, továbbá érvényes kamarai igazolvánnyal, 2006. augusztus 5-ig írásban jelentkezhetnek 
szervezetünknél az átképzésre. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a) a személyi adatokat, b) a legmagasabb 
szakirányú (ld. fentebb) végzettség megnevezését és megszerzésének idıpontját, lehetıleg csatolva a 
végzettséget igazoló okmány fénymásolatát, c) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kamara támogatásával 
szervezett tanfolyamot 2006. II. félévében el tudják végezni. Fontos, hogy az érdeklıdık beadják 
jelentkezésüket, mert a tanfolyam szervezésénél ekkor tudjuk ıket figyelembe venni. 
 Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a fenti lehetıségen kívül a szakképzésre engedéllyel rendelkezı 
vállalkozás is indít tanfolyamokat, amelyeken elektronikus és mechanikai vagyonvédelmirendszer-szerelı OKJ-s 
szakképesítés szerezhetı. A beiskolázás feltétele a 19/2000. sz. OM rendeletnek megfelelı iskolai végzettség, 
1998. elıtt szerzett személy- és vagyonıri igazolvány, továbbá folyamatos, aktív szakmai kamarai tagság 
igazolása. A tanfolyamon szerzett bizonyítvány biztonságtechnikai szerelı, és mechanikai vagyonvédelmi 
rendszert szerelı igazolvány kiváltására jogosít. Az átképzés ideje heti egy alkalom hat héten keresztül. A 
tanfolyam díja 40.000 Ft. + 30.000 Ft. vizsgadíj, jegyzet – igény szerint – 8.000 Ft-ért igényelhetı. A 
tanfolyamot Budapesten szervezik, de – minimum 15 fı esetén – kihelyezett képzés is kérhetı. Ebben az évben 
négy vizsgaidıpont áll rendelkezésre, augusztus 28., szeptember 18., október 16. és november 20. Az érdeklıdık 
további információt kaphatnak, illetve jelentkezhetnek a PRO-SEC Kft-nél (1/316-2890), vagy  írásban, adataik 
közlésével és a vizsgaidıpontok (amiket megelız a hat hetes tanfolyam) figyelembe vételével  szervezetünknél. 
(Jelentkezésüket továbbítjuk a képzést szervezıhöz.) 
 Emlékeztetünk arra, hogy a vállalkozások a dolgozóik számára nyújtott képzési költséget a szakképzési 
hozzájárulás terhére elszámolhatják. Az egyénileg jelentkezık a képzési költség 30 %-át (legfeljebb 60.000 Ft-
ot) adó-visszatérítés formájában visszaigényelhetnek. 
 A vagyonvédelmi törvény külön, önálló jogosultságként kezeli a vagyonvédelmi biztonságtechnikai 
tervezı illetve a mechanikai vagyonvédelmi rendszert tervezı tevékenységet (amit a korábbi jogszabály a 
szerelıvel egybefoglalva tartalmazott). A törvény a szakmai kamara feladataként határozta meg, hogy kiadja a 
tervezıi engedélyeket és közzétegye a tervezıi névjegyzéket. A pályázónak mind az SzVMSzK, mind a Magyar 
Mérnöki Kamara tagjának kell lennie, és jogosultsági vizsgát kell tennie. A vagyonvédelmi biztonságtechnikai és 
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mechanikai tervezıi jogosultsági vizsgaszabályzat letölthetı a kamara Országos Szervezetének a honlapjáról 
(www.szvmszk.hu). Tervezıi igazolványt tehát az kaphat, aki a) a vizsgaszabályzat szerint, csatolva az elıírt 
mellékleteket, jelentkezési lapot nyújt be az országos vagy az illetékes területi szervezethez, b) jogosultsági 
vizsgát tesz illetve ez alól felmentést kap a vizsgaszabályzatban felsorolt esetekben, c) a kamara elnöke tervezıi 
engedélyt ad ki számára, s egyúttal intézkedik a tervezıi névjegyzékbe felvételérıl. A tervezıi jogosultsággal 
rendelkezı természetesen szerelést is végezhet. 
 Itt említjük meg, hogy a törvény felhatalmazása alapján a kamara meghatározta azokat a kisegítı jellegő 
tevékenységeket, amelyek a biztonságtechnikai illletve mechanikai vagyonvédelmi rendszerek telepítése, 
karbantartása során rendırhatósági igazolvány nélkül is végezhetık (ezek felsorolása megtalálható a kamara 
honlapján a fentebbi címen). Az ebbe a körbe tartozó segédmunka (vezetékhálózat részére csı, csatornarendszer 
kiépítése, biztonságtechnikai eszközök részére konzolok, tartószerkezetek kiépítése, rács, vasalat szerelése stb.) 
azonban csak a technikai tevékenység végzésére jogosult, érvényes rendırhatósági igazolvánnyal és kamarai 
tagsággal rendelkezı személy jelenlétében végezhetı. 
 
A szerzıdésekrıl 
Sajnos, szakmánkban sok gond adódott a szolgáltatás/munkavégzés alapjául szolgáló, de nem megfelelı (sıt a 
meg sem kötött) szerzıdésekbıl. Az utóbbi idıben alkotott jogszabályok – és nemcsak a vagyonvédelmi törvény 
– ennek a helyzetnek a rendezését is szolgálják. 
 Ismeretes az úgynevezett láncszerzıdésekbıl adódó számos szabálytalanság, aminek hátrányos 
következményei többnyire a „sor végén álló”, a megbízást ténylegesen teljesítı vagyonırt sújtották (ki nem 
fizetett munkabérek, indokolás nélküli, azonnali és szóbeli felmondások stb., sokszor a vagyonır azt sem tudta, 
hogy kinek az „alkalmazásában” áll). Többek között ennek az állapotnak kíván véget vetni a vagyonvédelmi 
törvény. A rendelkezés szerint a fıvállalkozónak – tehát aki a szolgáltatás nyújtását a megbízóval kötött 
szerzıdés alapján elvállalta – átláthatóvá és egyértelmővé kell tennie, hogy kik vesznek részt a szolgáltatás 
teljesítésében. Alvállalkozóval – legyen az egyéni vagy társas vállalkozás – a szerzıdés teljesítése érdekében 
akkor köthet szerzıdést, ha ahhoz a megbízó a szerzıdésben hozzájárul, és a szerzıdésbe kell foglalni a 
megbízni kívánt (al)vállalkozás adatait.  Azaz ha a fıvállalkozó elvállalja pl. egy objektum ırzését, de azt 
saját dolgozóival nem tudja maradéktalanul teljesíteni, a megbízás végrehajtására bevonhat alvállalkozó(ka)t, de 
csak a megbízónak az alvállalkozó kilétére is kiterjedı hozzájárulásával. A megbízás teljesítéséhez más 
vállalkozás közremőködését is igénybe lehet venni (pl. a fıvállalkozó vállalja egy objektum élıerıs ırzését, 
továbbá ott technikai eszközök telepítését és üzemeltetését, a szükséges technikai eszközök beszerzését azonban 
harmadik vállalkozás útján biztosítja), de ennek kilétérıl is tájékoztatni kell a megrendelıt, s az érintett 
vállalkozó adatait a szerzıdés-nyilvántartó naplóba bejegyezni. 
 Már korábbi számainkban is foglalkoztunk a színlelt szerzıdés kérdésével, itt mégis érdemes rá röviden 
visszatérni. A színlelt szerzıdés lényege, hogy a valójában munkaviszony-jellegő foglalkoztatást más 
(vállalkozói, megbízási) szerzıdés alapján végzett tevékenységnek tünteti fel, s eszerint teljesítik az adó- és 
járulékfizetési kötelezettségeket. Az ilyen szerzıdések törvényessé tételére meghirdetett türelmi idı ez év június 
30-án lejárt. Sokakat érintett ez a biztonságvédelemben is. Számunkra most az a lényeges, hogy a 
vagyonvédelmi törvény figyelembe vette a biztonságvédelemben dolgozók sajátos körülményeit, és a munkajogi 
szabályokhoz közelítı elemek meghatározásával lehetıvé tette az egyéni vállalkozók megbízás alapján történı, 
ugyanakkor a szakma sajátosságait akceptáló jogszerő foglalkoztatását (ld. még Az egyéni vállalkozók kettıs 
arculata címnél is). A kamara a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével kidolgozott egy megbízási 
szerzıdés-mintát, ami megfelel a törvényes követelményeknek (letölthetı honlapunkról is, a 
www.szvmszkpm.hu/Szolgáltatások/Letölthetı_adatlapok  címrıl, a honlapunkon regisztrált tagjaink számára). 
Javasoljuk, hogy a mintán ne változtassanak, mert már elıfordult, hogy a nem eléggé körültekintı módosítás 
miatt kifogásolták a szerzıdést az ellenırzı hatóságok. Ez vonatkozik a címre is, tehát a „megbízási” szerzıdés 
megtartását ajánljuk. 
 Bár a jelen törvény értelemszerően nem érinti ezt a kérdést, sajnálatos elterjedtsége miatt itt is felhívjuk 
a figyelmet a feketemunka következményeire. Fontos, hogy tudja a tagságunk, hogy az újonnan felvett 
dolgozóval – tehát alkalmazotti munkaviszony esetén – írásbeli munkaszerzıdést kell kötni, s ez abban az 
esetben is érvényes, ha próbaidıt kötnek ki. A foglalkoztató által is aláírt munkaszerzıdés egy példányát át kell 
adni a dolgozónak legkésıbb a munka megkezdéséig. Aki ezt nem kapja meg, vagy azzal hitegetik, hogy majd 
késıbb eljuttatják hozzá, az okkal gyanakodhat arra, hogy jogszerőtlenül kívánják foglalkoztatni, és ıt fogják 
sújtani ennek esetleges következményei. A munkaszerzıdés nélkül dolgozók jelentkeznek aztán azzal a 
kamaránál, hogy két-három havi munkabérüket nem kapták meg, egyik napról a másikra utcára tették ıket, nem 
kapnak táppénzt, nincs nyugdíjbeszámítási idejük stb.  

A jogalkotó is figyelembe veszi, hogy az ilyen helyzetekért elsısorban a munkáltató a felelıs. A 
Büntetı Törvénykönyvbe bekerült a szabadságvesztés büntetéssel fenyegetett „munkáltatással összefüggésben 
elkövetett adócsalás” tényállása, amit az a munkáltató követ el, aki munkaszerzıdés nélkül, vagy színlelt 
szerzıdéssel alkalmaz munkavállalót, és nem teljesíti ezzel kapcsolatos közteherviselési kötelezettségét. 
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Elıfordul, hogy az alkalmazott szabályos munkaszerzıdést kap, azonban a munkáltató ezt nem jelenti be az 
Egységes Munkaügyi Nyilvántartásba (feketemunka esetén ez természetesen minden esetben elmarad). A 
bejelentés elmulasztása miatt a munkáltató súlyos munkajogi szankcióval sújtható. (Emlékeztetünk rá, hogy 
korábbi számunkban már leírtuk, a dolgozó hogyan gyızıdhet meg arról, hogy az EMMA-ba bejelentették-e.)  
 További járulékos következménye lehet a jogszabályellenes foglalkoztatásnak (is) a kizárás a 
közbeszerzési eljárásból. Sem ajánlattevıként, sem alvállalkozóként nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban, 
aki – egyebek között – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó 
kötelezettségekkel kapcsolatban – öt évnél nem régebben meghozott – jogerıs közigazgatási, illetve bírósági 
határozatban megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 
 Javasoljuk, hogy a fentiek figyelembe vételével – ha még nem tették meg – minél elıbb vizsgálják át 
szerzıdés-állományukat, kötelezettségeik teljesítését az érintettek, hogy az esetleges hátrányos 
jogkövetkezményeket elkerülhessék. Mint ismeretes, az elkövetkezendıkben a foglalkoztatási jogviszonnyal 
kapcsolatosan fokozott hatósági ellenırzések várhatók. 
A szerzıdés-nyilvántartó naplókról 
Változatlanul érvényes, hogy a megbízóval kötött szerzıdéseket a rendırség által hitelesített naplóban kell 
nyilvántartani. Bıvült azonban a nyilvántartott adatok köre. A megbízó s a szerzıdést ténylegesen teljesítı 
személy(ek) – és ezen az alvállalkozó egyéni vállalkozók is értendık – adatain kívül rögzíteni kell a 
foglalkoztatott egyéni vállalkozók számára fizetett egészségügyi szabadság kezdetének és befejezésének 
dátumát, s az igazolást kiállító háziorvos nevét és pecsétszámát is. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a 
tevékenységet személyesen végzık körében változás történik a mőködési engedély mellékletét képezı adatokhoz 
képest, a következı hónap 5. napjáig változásbejegyzési kérelmet kell benyújtani az illetékes 
rendırkapitányságon, aminek az igazgatási szolgáltatási díja 2.300 Ft. 
 Kamaránk mind a társas, mind az egyéni vállalkozások számára elkészíttette az elıírásoknak megfelelı 
tartalmú naplókat. Ezeket – az érvényes kamarai nyilvántartással rendelkezık számára - eljuttatjuk a 
rendırkapitányságokra, ahol az engedélycsere alkalmával átvehetik. Természetesen a meglévı naplók továbbra 
is használhatók, de az érvényes elıírásoknak megfelelıen vezetve. Amennyiben a kamara által biztosított naplót 
kívánják használni, azt a rendırséggel hitelesíttetni kell, a régit pedig lezárni és öt évig megırizni. 
 
Kamarai tagság és nyilvántartás 
A törvény a korábbinál szorosabban köti össze a rendırhatósági jogosítvány birtoklását és a kamarához 
való tartozást. A korábbi szabályozás a tevékenység végzése esetén követelte meg mindkettıt. Ez az alapelv 
ugyan most sem változott, de ennek adminisztrációja igen. 
 Aki a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet akar végezni és a feltételeknek megfelel 
(feddhetetlenség, szakképesítés stb.), annak elıször a rendırhatósági okmányokat kell kiváltania, majd ezek 
birtokában regisztráltatnia magát a kamarában.  Lényeges változás, hogy ezentúl csak a természetes 
személyek tagjai a kamarának, a vállalkozásokat – változatlanul kötelezı jelleggel – a kamara 
nyilvántartásba veszi. A kamara tagjai tagsági díjat, a vállalkozások nyilvántartási díjat fizetnek. Az 
igazolvánnyal rendelkezı jelentkezınek elsı alkalommal személyesen kell megjelenni. Be kell mutatnia a 
szakmai (ha több van, mindegyiket), valamint a személyazonosságát igazoló igazolványát, megadni a kért 
adatait, s regisztrációs és tagsági díjat fizetni. A vállalkozás nyilvántartásba vételét a cégjegyzésre jogosult 
személy kezdeményezheti írásban, személyesen, vagy meghatalmazott útján a székhely szerint illetékes kamarai 
szervezetnél. Be kell nyújtani a rendırhatósági mőködési engedély(ek) fénymásolatát, bemutatni a vállalkozás 
kamarai képviseletét ellátó személy személyazonosító s (ha van) szakmai, kamarai igazolványát, és közölni a 
kért adatokat. 

A rendırség és a kamara 8 napon belül adatcserét hajt végre. A rendırhatóság értesíti a kamarát – 
többek között - az igazolvány vagy engedély kiadásáról, a kamara pedig a rendırséget az érintett 
bejelentkezésérıl. Fontos tudni, hogy a hatósági okmányok birtoklásának a feltétele az érvényes kamarai 
tagság illetve nyilvántartás megléte. Amennyiben az adott személyt vagy vállalkozást a kamara törli a 
nyilvántartásából, a rendırség visszavonja hatósági okmányait. Az eddigiektıl szintén eltérıen szüneteltetés 
esetén is le kell adni a rendırségen a hatósági okmányokat (errıl az alábbiakban még részletesebben is 
szólunk). Az ellenırzések során a rendırség mind a hatósági, mind a kamarai igazolványok meglétét és 
érvényességét ellenırzi,  ezért azokat a munka végzése közben magánál kell tartania a dolgozónak. 
 A kamaránál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást (leggyakrabban a lakcím- és 
székhelyváltozást vagy a szüneteltetési igényt) 30 napon belül, írásban vagy személyesen be kell jelenteni. 
Érdemes megjegyezni, hogy a bejelentés attól az idıponttól vehetı figyelembe, amikor az a kamarához 
beérkezik. A bejelentés elmulasztásának következményei (pl. a nyilvántartásban szereplı, de már érvénytelen 
cím miatt nem kapja meg a kamara küldeményét, s emiatt esetleg joghátrány éri) a mulasztót terhelik. Hiába 
közli pl. az év közepén, esetleg az elmaradt tagdíjfizetés miatt indult jogi eljárás hatására, hogy ı már az év eleje 
óta nem végez ilyen tevékenységet, visszamenıleg már nem kérheti ennek figyelembe vételét (gyakorlatilag a 
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tagdíjmentességet). Megjegyezzük, hogy a telefonon tett, adatmódosítást igénylı bejelentéseket általában nem 
tudjuk figyelembe venni, mert az visszaélésre  adna lehetıséget. 
Az egyéni vállalkozók kettıs arculata 
Több esetben találkoztunk a jogszabályok téves értelmezésével, ezért szükséges elmondani, hogy a törvény 
hatálya alá tartozó tevékenységek továbbra is végezhetık egyéni vállalkozóként. Változik azonban a jogi 
helyzetük. Részint a) egyidejőleg minısülnek vállalkozásnak is és a tevékenységet személyesen végzı 
természetes személynek is, részint b) alvállalkozókénti foglalkoztatása esetén a törvényben meghatározott, a 
munkajogi jogviszonyhoz közelítı – speciálisan a biztonságvédelem területén érvényesülı - szabályok 
vonatkoznak rá. 
 a) Az egyéni vállalkozónak, ha a tevékenységet személyesen (is) végzi, a rendırségen ki kell váltania a 
szakterülete szerinti hatósági igazolvány(ok)at és hatósági engedély(ek)et. Ezek alapján a kamara egyfelıl mint 
természetes személyt bejegyzi a tagnévsorba, másfelıl mint vállalkozást nyilvántartásba veszi. Ennek 
megfelelıen adott esetben (pl. szüneteltetés kérelmezésekor, vagy az egyéni vállalkozói igazolvány 
visszaadásakor) külön kell rendelkeznie önmagára illetve a vállalkozására vonatkozóan. 
 b) Amennyiben az egyéni vállalkozót a törvényben meghatározott tevékenység végzésére jogosult 
fıvállalkozás alvállalkozóként foglalkoztatja, a törvény II. fejezetében (18-21. §§) foglaltakat kell figyelembe 
venni. A fıvállalkozóval kötött szerzıdésben rögzíteni kell az alvállalkozó (az egyéni vállalkozó) nevét, 
székhelyét, mőködési engedélyének és igazolványának az adatait, továbbá rendelkezni kell a fıvállalkozó 
utasításadási jogáról és annak tartalmáról. A törvény lehetıséget ad – eltérıen a Munka Törvénykönyvétıl – 
legfeljebb 24 órás szolgálat ellátására (ennél hosszabb idejő egybefüggı szolgálat nem végezhetı, s ugyanakkor 
a munkavégzés közbeni pihenıidıre vonatkozó munkajogi rendelkezéseket be kell tartani. A 30 napnál hosszabb 
idejő megbízás esetén az alvállalkozót 24 órai egybefüggı szolgáltatási idı után legalább 24 óra, naptári 
hetenként pedig legalább 48 óra egybefüggı pihenıidı illeti meg (tehát hetente egyszer kétnapos 
szolgálatmentességet kell biztosítani, aminek azonban nem föltétlenül kell szombat-vasárnapra esnie). További 
lényeges újdonságokat is tartalmaz a törvény.  

Az alvállalkozót – orvosilag igazolt keresıképtelenség esetén – évi tizenkét nyolcórás munkanapnak 
megfelelı, összesen tehát 96 munkaóra fizetett egészségügyi szabadság illeti meg, amit a szerzıdésben 
megállapított alapóradíjjal számolva a fıvállalkozónak kell megfizetnie. Az egészségügyi szabadság idejét 
azonban nem a szolgálati beosztás (szolgáltatási kötelezettség) alapján, hanem napi nyolc órás „munkaidıvel” 
kell számolni. Az APEH Jogi Fıosztályának tájékoztatása szerint a fıvállalkozó számla ellenében fizetheti ki az 
ezen a címen járó díjat. A számlán célszerő feltüntetni az óraszámot, a szerzıdésben megállapított alapóradíjat, a 
kifizetés jogcímét (egészségügyi szabadság), és a nettó végösszeget. Amennyiben a foglalkoztatott alvállalkozó 
áfa-köteles, a kifizetett összeg után az áfát is fel kell számolni. Ez az összeg az egyéni vállalkozó bevételének 
minısül, és személyi jövedelemadó-köteles. 

Mind a fı-, mind az alvállalkozó köteles a saját javára felelısségbiztosítási szerzıdést kötni. Ez alól az 
alvállalkozó akkor mentesül, ha a fıvállalkozó által kötött felelısségbiztosítási szerzıdés rá is kiterjed. Ezen 
túlmenıen a fıvállalkozó az általa folyamatosan foglalkoztatott alvállalkozó javára köteles balesetbiztosítást is 
kötni. (A felelısségbiztosítási szerzıdéssel alább még részletesen foglalkozunk.) 

Végül új elem az is, hogy az alvállalkozó köteles biztosítani, hogy naplójában a fıvállalkozó ellenırizze 
a 30 napot meghaladó, folyamatosan végzendı munkával kapcsolatos szerzıdés(ek) adatait, továbbá 
bejegyezhesse az alvállalkozó részére biztosított fizetett egészségügyi szabadsággal kapcsolatos adatokat. 
 
A szüneteltetés szabályairól 
Gyakran elıfordul, hogy a kamarai tag vagy a vállalkozás átmenetileg nem végez a törvény hatálya alá tartozó 
tevékenységet. Ennek bejelentésére – és ismételten hangsúlyozzuk, írásban – joga van minden érintettnek. Az 
erre vonatkozó, és a korábbinál szigorúbb szabályokat azonban be kell tartani. 
 A kamarai tagok (a természetes személyek) tagsági viszonyuk szüneteltetését, a vállalkozások (s ez 
vonatkozik az egyéni vállalkozóra is, amennyiben vállalkozóként szüneteltetni kívánja tevékenységét) 
nyilvántartásuk ideiglenes törlését kérhetik. Az ideiglenes törlés tehát megfelel a szüneteltetés intézményének, 
nem azonos a törléssel. A továbbiakban, az egyszerőség kedvéért, mindkét esetben szüneteltetést fogunk 
említeni. 
 Bejelentés és határidık.  A szüneteltetési szándékot írásban kell bejelenteni, hiszen ennek alapján az 
adminisztrációnak a tagsági viszonyt illetve nyilvántartást érintı és jogkövetkezményekkel járó intézkedést kell 
tennie, amire szóbeli (telefonon közölt) bejelentés alapján nincs joga. A kamara tagja bejelentheti ugyan ezt az 
igényét személyesen is az ügyfélszolgálaton, azonban ebben az esetben is ki kell tölteni és alá kell írnia a 
megfelelı formanyomtatványt. A szüneteltetés kezdınapja csak a bejelentés beérkezésének napja vagy annál 
késıbbi idıpont lehet. Nem követhetı tehát az a gyakorlat, hogy valaki az év közepén közli, hogy ı 
tulajdonképpen már év eleje óta nem dolgozik a szakmában, és visszamenıleg kéri tagsági viszonyának 
szüneteltetését. Amennyiben már akkor sem dolgozott, errıl tudomással kellett bírnia, tehát – figyelemmel a 30 
napos adatváltozási bejelentési kötelezettségre is – akkor kellett volna közölnie. Közvetlenül kapcsolódik a 
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gyakorlatban a szüneteltetés bejelentése a tagsági díj megfizetésének kérdéséhez. A tagsági illetve 
nyilvántartási díj megfizetésének legkésıbbi határideje minden évben március 15-e. Amennyiben ezt 
megelızıen érkezik be a kérelem, az évi díjfizetés alól mentesül az érintett, késıbb beérkezett kérelem esetén 
a díjat meg kell fizetni, s csak a következı évben jogosult díjmentességre, ha még akkor is szüneteltet. Felhívjuk 
a figyelmet, hogy ilyen esetekben méltányosság nem gyakorolható. Természetesen amennyiben igazoltan 
elháríthatatlan ok miatt nem tette meg idıben a bejelentést, az elsı lehetséges idıpontban igazolási kérelem 
nyújtható be. 
 Mindenkinek lehetısége van kamarai jogviszonyát idıben és korrektül rendezni, de amennyiben 
ezt önhibájából elmulasztja, számolnia kell az esetleges következményekkel. 
 Feltételek. a) A bejelentésbıl hitelt érdemlıen megállapíthatónak kell lennie a bejelentı 
személyazonosságának. (Elrettentı példaként említjük azt az esetet, amikor a bejelentınek egyetlen adata sem 
szerepelt a kézzel írt, faxon elküldött iraton – amin a küldı telefon- vagy faxszáma sem volt feltüntetve -, csupán 
egy tökéletesen olvashatatlan aláírás volt a végén..) b) Aki több igazolvánnyal vagy engedéllyel rendelkezik, 
csak valamennyi tevékenységének szüneteltetése esetén kérheti tagsági viszonyának illetve nyilvántartásának 
szüneteltetését. Egyidejőleg valamennyi igazolványát/engedélyét vissza kell adnia a rendırségnek. 
Természetesen ezeket, amikor véget ér a szüneteltetés, visszakapja. A kamarához benyújtott kérelemhez 
mellékelni kell a rendırség határozatának fénymásolatát az okmányok átvételérıl. A sorrend tehát ez 
esetben is az, hogy elıször a rendırségen be kell jelenteni a szüneteltetést és visszaadni a szakmai okmányokat, 
majd ezután bejelenteni a kamaránál a tevékenység szüneteltetését. c) Amennyiben a kérelem a tagdíj- illetve 
nyilvántartásidíj-fizetési határidı lejárta után érkezik, az esedékes díjat meg kell fizetni. Ennek elmaradása 
esetén a szüneteltetés ugyan jóváhagyható, azonban a díjfizetési kötelezettség elmulasztásához főzött 
jogkövetkezményeket – ami a tagnévsorból illetve a nyilvántartásból való törlés is lehet – a kamara 
érvényesítheti. d) A szüneteltetést és annak meghosszabbítását különeljárási díj  ellenében lehet kérni. A 
különeljárási díj a tagsági illetve a nyilvántartási díj 10 %-a, de minimum 1.000 Ft. e) Az eddigieknek is 
megfelelıen a szüneteltetés leghosszabb idıtartama 2 év lehet. Legkésıbb ennek lejártakor rendelkezni kell a 
tagsági viszony/nyilvántartás aktiválásáról vagy a szüneteltetés meghosszabbításáról. Fontos tudni azonban, 
hogy amennyiben ez – egyszeri írásbeli figyelmeztetés ellenére sem – nem történik meg, az érintettet a kamara 
törli a tagnévsorból illetve a nyilvántartásból, mivel kamarai jogviszonya ebben az esetben nem rendezhetı. f)   
Az egyéni vállalkozónak rendelkeznie kell, hogy teljes egészében szünetelteti tevékenységét, vagy csak a 
vállalkozását, de mint igazolvánnyal rendelkezı magánszemély (alkalmazottként) továbbra is dolgozni kíván. g) 
A szüneteltetés befejezése (aktiválás) bármikor bejelenthetı. Ehhez azonban eredetiben be kell mutatni a 
rendırség által visszaadott szakmai igazolványt/engedélyt, és az adott idıszakra érvényes tagsági díjat meg 
kell fizetni. h) A törvény rendelkezése értelmében a kamara és a rendırség adatcserét végez. Ennek keretében 
a szüneteltetéssel kapcsolatos adatokról is értesítik egymást. 
 Kérjük, hogy saját érdekükben a szüneteltetésre vonatkozó szabályokat (is) tartsák be. 
 
A tagdíj/nyilvántartási díj megfizetésének elmulasztása 
A törvény rendelkezése alapján szigorodtak a díjfizetés elmulasztásának következményei. Ha az érintett a 
tagsági illetve a nyilvántartási díjat határidıre nem fizeti meg, ennek teljesítésére egyszeri felszólítást kap. A 
felszólításban megjelölt határidıig a késedelmi kamattal terhelt díjat jogkövetkezmény nélkül megfizetheti. 
Amennyiben fizetési kötelezettségét ekkor sem teljesíti, a kamara további intézkedés nélkül törli a 
tagnévsorból illetve a nyilvántartásból, s errıl értesíti az illetékes rendırhatóságot. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy a nyilvántartásból való törlés nem jelenti a keletkezett díjtartozás törlését is, s követelése 
érvényesítésére a kamara jogi lépéseket tesz. Aki tehát a díjfizetési határidı lejárta elıtt tudja, hogy 
tevékenységét átmenetileg szünetelteti vagy esetleg véglegesen befejezi, idıben tegye meg bejelentését, amit 
ekkor a kamara figyelembe tud venni, késıbbi bejelentés esetén azonban méltányosság nem gyakorolható. 
Törlés esetén a tagsági viszony illetve a nyilvántartás késıbbi idıpontban az új felvételre vonatkozó szabályok 
szerint helyreállítható. 
 

Paragrafus 
 
Felelısségbiztosítási szerzıdés 
Vállalkozás keretében személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység csak akkor 
folytatható, ha a szerzıdésen belül és azon kívül okozott károk megtérítését szolgáló, külön jogszabályban 
meghatározott kötelezı tartalommal bíró felelısségbiztosítási szerzıdést kötnek. A tevékenységüket 2006. 
június 1. után megkezdı vállalkozások esetében ez már a hatósági engedély kiadásához szükséges, a 
tevékenységüket már korábban is folytatók számára 2007. január 1-jétıl kötelezı. 
 A felelısségbiztosítási szerzıdés tartalmi elemeit a 22/2006. (IV.25.) sz. BM rendelet 7. § (1) és (2) 
bekezdése tartalmazza. Eszerint a szerzıdésnek tartalmaznia kell: 
- a vállalkozónak a 2005. évi CXXXIII. törvény szerinti tevékenységét 
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- a szerzıdı felek adatait (biztosító, a vállalkozó neve, székhelye, lakóhelye) 
- amennyiben a felelısségbiztosítás az alvállalkozókra is kiterjed, a fıvállalkozó utasítási jogait, a jogosultság 
tartalmát, kereteit, az utasítás korlátait 
- a biztosítási szolgáltatás korlátozásának eseteit, az alkalmazott kizárásokat 
- a biztosítási idıszak kezdetét és idıtartamát 

A felelısségbiztosítási szerzıdés megkötését a biztosítási kötvény, vagy a biztosító által kiállított 
igazolólap tanúsítja. 
 A felelısségbiztosítási szerzıdés újszerő a vagyonvédelmi szakmában, ezért a részletek tisztázása 
érdekében – igény esetén – a jogsegélyszolgálathoz lehet fordulni felvilágosításért. 
        Dr. Margitai Domokos 
        a jogsegélyszolgálat vezetıje 
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy szervezetünk megpályáztatta a biztosítókat az újtípusú felelısségbiztosítási 
szerzıdés – a Pest Megyei Szervezetnél nyilvántartottak számára legkedvezıbb – feltételeinek kidolgozására. Az 
ajánlatokról, beérkezésük után, ügyfélszolgálatunkon kaphatnak felvilágosítást az érdeklıdık. 
 
Elektronikus ügyintézés 
A közigazgatási hatósági eljárás szolgáltatási szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezik a 
közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton (interneten keresztül) történı intézésérıl. Az elektronikus 
ügyintézés széles területet ölel fel, amelyek közül egyik az elektronikus adóbevallás. Felhívjuk a figyelmet, 
hogy az ügyfél nem választhatja meg önként, hogy bekapcsolódik-e ebbe a rendszerbe, a törvény 2006-tól 
fokozatosan kötelezıvé teszi meghatározott adózói kör számára az elektronikus úton történı bevallást 
illetve havi bevallást. 
 Az elsı meghatározott adózói csoportnak 2006. április 1-jétıl kellett ilyen módon adóbevallást tennie, 
majd 2007. 01. 01-jétıl – többek között – a kiegészítı tevékenységet folytatónak nem minısülı egyéni 
vállalkozókra nézve is kötelezı lesz a havi elektronikus adó- és járulékbevallás. Ide tartoznak pl. a nem 
nyugdíjas egyéni vállalkozók, vagy akiknek vállalkozásuk mellett nincs fıfoglalkozású munkaviszonyuk. 
 Ügyeink intézéséhez az „elektronikus hivatalba” elıször az úgynevezett ügyfélkapun kell belépni. Az 
ügyfélkapu a www.magyarorszag.hu internetes címen található. A belépéshez (elsı alkalommal ingyenes) 
regisztráció szükséges. A regisztrálást az okmányirodákban lehet kérni személyesen, a személyazonosság 
igazolásával, egy internetes levelezési cím megjelölésével, és egy egyszerő adatlap kitöltésével. Ezt követıen 
a megadott internetes címre megküldik azt a jelszót, amivel a továbbiakban be lehet lépni a rendszerbe. 
Regisztrálni csak magánszemélyt lehet.  Aki majd más nevében jár el (pl. könyvelı vagy egy vállalkozás 
ügyintézıje), annak külön bejelentés során meghatalmazást kell kapnia. 
 Az ügyfélkapu „mögött” nemcsak az adóügyek intézhetık, hanem egy egész rendszert ér el a 
felhasználó. Elérhetık pl. az okmányirodák is, ahol lehetıség van idıpontfoglalásra, ügyek intézésére is, és a 
lehetıségek folyamatosan bıvülnek. 

Dr. Margitai Domokos 
        a jogsegélyszolgálat vezetıje 
 

Kamarai profilok 
 
Szervezetünk idei küldöttgyőlése magánnyomozói alelnöki tisztség létrehozásáról határozott, és megválasztotta a 
tisztségre Krämer Zoltánt. 
Arckép:  Krämer Zoltán magánnyomozói alelnök 
A rendırség állományában közrendvédelmi járırként kezdett, majd bőnügyi nyomozóként elvégezte a 
Rendırtiszti Fıiskola bőnügyi szakát. Késıbb a hajózással, vízi közlekedéssel kapcsolatos bőnügyek, balesetek 
vizsgálatát végezte. Hivatásos szolgálatát követıen magánnyomozó lett. A Pest Megyei Szervezet munkájába 
aktívan kapcsolódott be a magánnyomozói tevékenység szakmai és erkölcsi megbecsülésének elısegítése 
érdekében. Tagja a Magyar Rendészettudományi Társaság Polgári Biztonságvédelmi Tagozatának, valamint a 
Magyar Detektív Szövetség vezetıségének. 
 
Pezsgıbb életet a magánnyomozói tagozatban 
Valljuk be, hogy tagozatunk az utóbbi idıben nem az elvártaknak megfelelıen mőködött. A megye 
magánnyomozóinak érdeke azonban azt kívánja, hogy élettel, hasznos tartalommal töltsük meg szakmai 
fórumunkat. A magánnyomozói szakma színvonalas mőveléséhez szeretnénk hozzájárulni, ami nemcsak a 
foglalkozásunk presztizsét növelheti, hanem a piaci lehetıségek hatékonyabb kihasználását is segítheti. 
 A jogszabályváltozásból adódó munkafeltételek tisztázása, tevékenységünk gyakorlati, módszertani 
kérdéseinek és a munka során felmerülı problémáknak a megbeszélése érdekében felélesztjük a magánnyomozói 
fórumokat. Nem titkolt célunk, hogy ezek a fórumok lehetıséget adjanak egymás jobb megismerésére, a 
kapcsolatok kialakítására, ápolására is. Olyan elıadásokat, konzultációkat, tréningeket, esetenként kötetlen 
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beszélgetéseket tervezünk, amelyeken egymással és az adott szakkérdés elismert elıadójával cserélhetjük ki 
gondolatainkat, tisztázhatunk a munka során adódó vitatott helyzeteket. 
 Természetesen ahhoz, hogy élı és hasznos fórumot hozzunk létre, közös gondolkodás szükséges. 
Kérem Pest megye minden magánnyomozóját, hogy ötleteivel, javaslataival, véleményével segítsen programunk 
kialakításában, esetleg – amihez a kamara segítséget nyújt – egy kötetlen találkozóhelyül szolgáló 
magánnyomozói klub létrehozásában. Közös érdekeink mentén hasznosnak találnánk munkakapcsolat 
kialakítását a Magyar Detektív Szövetséggel. Terveink szerint szeptembertıl kezdjük meg újra 
összejöveteleinket. Addig is köszönettel várjuk az észrevételeket szervezetünk titkársága címére (elektronikus 
úton a galantai@szvmszk.hu címre), vagy közvetlenül a vizikopo@freemail.hu címre illetve a 70/94-66-299 
mobilszámra. 
         Krämer Zoltán 
         magánnyomozói alelnök 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 
Rugalmas béren felüli juttatási rendszert kínálunk Önnek, mely hatékony megoldást 

jelent cége bérproblémáinak kezelésére.  
 
Elınyeink Vállalkozása számára: 
- Pénztárunkon keresztül fizetett juttatás bérhez hasonlóan adható, azonban járulék és adómentes. 
- Rugalmas, mert bármikor megemelhetı, csökkenthetı az összege. 
- Költségként elszámolható, így a társasági adófizetési kötelezettség csökkenthetı. 

Elınyeink Alkalmazottai számára: 
- Kevés adminisztráció, egy évben egyszer kell kitölteni a szolgáltatás igénylılapot. 
- A cégtıl kapott összeg gyorsan, rugalmasan és sokrétően felhasználható. 

Szolgáltatásaink többségét a tag, ill. annak kedvezményezettjei révén is igénybe lehet venni, akár havi 60 ezer 
Ft értékben. 
- Gyermeknevelési támogatás (gyermek, unokaöcs, unokahúg vagy unoka után) 
- Idıskorúak támogatása (szülı, nagyszülı után) 
- Lakásfenntartási támogatás (víz, gáz, áram, főtés, közös költség, albérleti díj stb. költségei számolhatók el) 
- Fészekteremtési támogatás (lakáshitel törlesztésének támogatása) 
Pénztárunk segítségével növelheti az alkalmazottainak adott juttatást, ugyanakkor a vállalat adófizetési 
kötelezettsége csökken és a költségek átláthatóbbá válnak. 
Ha sikerült felkeltenünk érdeklıdését és kérdései merültek fel, kérjük, hívja ügyfélszolgálatunkat az (1) 421-
0571-es telefonszámon vagy keresse fel honlapunkat a www.izys.hu címen. 

  
 ___________________________________________________________________________________ 

 

A lapot írta és szerkesztette: 

        Galántai Béla 

__________________________________________________________________________________ 
Pest-İr.  Az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének tájékoztató kiadványa. 2006. július. Kiadja az SzVMSzK Pest megyei Szervezetének 
Elnöksége. Szerkeszti a szerkesztıbizottság. Felelıs kiadó: Birtalan Géza elnök. Felelıs szerkesztı: Galántai Béla  (e-mail:  
galantai@szvmszk.hu). A szerkesztıség címe: 1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/c. Tel.: 468-34-10. Fax: 468-34-11. Készült 17.000 
példányban a Tiszaparti Nyomda Kft. gondozásában. 

 


