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Tisztelt Kollégák! 
Kamaránk tagjai, vagyonırök, biztonságtechnikai szakemberek, magánnyomozók, a polgári biztonságvédelmi 
szakma különbözı területeit képviselik. Ebbıl adódóan gondjaik is eltérıek. Egy kérdésben ugyanakkor 
azonosság mutatkozik minden szakmában – ez a vagyonvédelem pénzhiánya. Irreálisan alacsony vállalási árért 
szerzıdik a vagyonvédelmi cég, s gyalázatosan alacsony bért kap a vagyonır. Az okok ismertek (s ebben a 
kiadványunkban is foglalkozunk még ezzel). A problémák szorosan összefüggnek országunk gazdasági 
helyzetével, a társadalmi feszültségekkel. 
 Gyors és hatékony megoldást nyújtani jelenleg kamaránk sem képes. Mit tehet akkor a kamara? Tudom, 
sokakban az a válasz fogalmazódik meg, hogy nem sokat, és nem is tesz semmit. Én sem hiszem, hogy a kamara 
felhívására dupla megbízási díjat fog fizetni a megrendelı – legyen az akár az állam is -, s azonnal magasabb 
bért fog adni a vállalkozás. De azt hiszem, hogy egy nagyobb társadalmi elismertséget kivívó szervezet 
jelentısebb befolyást tud gyakorolni a szakmát érintı társadalmi-gazdsági folyamatokra. Ezért vallom azt, 
hogy kamaránknak nem gyengülni, hanem erısödnie kell tagjai érdekeinek érvényesítése érdekében, hogy 
nagyobb beleszólása legyen a foglalkoztatás-politikába, a korrekt bérezés elérésébe. 
 Kérem Önöket, támogassák ezt a törekvésünket. Mindannyiuknak, családjuknak boldog karácsonyt és 
eredményesebb új esztendıt kívánok. 
         Birtalan Géza 
               elnök 
 

Célpont 
 
A 24. órában vagyunk 
Többször írtuk már, hogy 2006. december 31-én érvényüket veszítik a korábban kiadott rendırhatósági 
igazolványok és engedélyek. A jelzett idıpont jogvesztı hatályú, azaz 2007. január 1-jétıl már csak az 
újonnan kiadott igazolványok, engedélyek jogosítanak munka végzésére. Az eddigi adatok szerint sokan 
halogatták az okmánycserét, így várhatóan nagy mennyiségő kérelem fog beérkezni az évvégi napokban a 
rendırkapitányságokra. Az ügyintézési határidı 30 nap, ami azonban további 30 nappal meghosszabbítható. 
Tartani lehet attól, hogy aki késlekedett, december 31-ig nem kapja meg az új okmányát, s így annak 
kézhezvételéig jogszerően nem gyakorolhatja foglalkozását. 
 Javasoljuk ezért, hogy aki még nem tette, haladéktalanul kérelmezze az állandó lakóhelye, illetve a 
vállalkozása székhelye szerinti rendırkapitányságon szakmai okmányainak cseréjét. Aki nem rendelkezik 
január 1-jén érvényes szakmai igazolvánnyal vagy – vállalkozók esetében – rendırhatósági engedéllyel, azt a 
kamarai nyilvántartásból törölni kell. Azok esetében, akik kérelmüket beadták, de az átfutási idı miatt nem 
kapták meg idejében okmányukat – bár errıl a rendırség nem ad ki igazolást -, a törlést január 31-ig nem 
hajtjuk végre. 2007-ben azonban már csak az új okmánnyal rendelkezık tarthatják fenn kamarai tagságukat. 
Azok, akiket a nyilvántartásból a fenti ok miatt törölnek, az új igazolvány illetve engedély megszerzése után új 
felvételesként kérhetik újra felvételüket a kamarába. 
 Itt emlékeztetünk arra, hogy a 2005. évi CXXXIII. törvény a szakmai igazolvány, engedély birtoklását 
és a kamarai tagságot a korábbinál szorosabban összeköti. Akit a kamarai nyilvántartásból – bármilyen ok miatt 
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– törölnek, attól a rendırség visszavonja az okmányokat, aki pedig szüneteltetni kívánja kamarai tagságát, elıbb 
le kell adnia okmányait a rendırségen (természetesen a szüneteltetés befejezésekor ezeket visszakapja). 
 (A részletesebb tudnivalókért, kérjük, lapozza fel a Pest-İr elızı számát.) 
    

Irányt ő 

 
Fontos kérdések a vagyonvédelmi konferencián 
Október elején Hajdúszoboszlón az idén is megrendezték az országos vagyonvédelmi konferenciát, ahol a 
szakmát érintı számos fontos kérdésrıl esett szó. Ezekbıl emelünk ki néhányat. 
 Vörösmarti Mihály, az SzVMSzK elnöke kiemelte, hogy az új vagyonvédelmi törvény és a kapcsolódó 
BM rendelet – amiket végsı formájukban nem egyeztettek a kamarával – több helyen módosításra szorul. Az 
illetékes miniszter fogadókészséget mutatott ezzel kapcsolatban, várják a kamara javaslatait, s a jövı év elsı 
felében sor kerülhet az Országgyőlés elé terjesztésére. 

Bár az új vagyonvédelmi törvénybe bekerültek az egyéni vállalkozók foglalkoztatásának speciális 
szabályai, megyénkben is, máshol is elıfordult, hogy a munkaügyi felügyelık színlelt szerzıdésnek minısítették 
a velük kötött megállapodásokat, s emiatt bírságokat róttak ki a foglalkoztatókra. Papp István, az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Fıfelügyelıség vezetıje elmondta, hogy bár a vagyonvédelmi szakmában 
elsısorban az alkalmazottkénti foglalkoztatást tartják helyesnek, természetesen a törvény rendelkezései 
érvényesek, s munkatársait utasítani fogja ennek figyelembe vételére a szerzıdések minısítése során. 

Papp István bejelentette, hogy a munkaügyi ellenırzéseket ezután még szigorúbban veszik, s ezek 
végrehajtásához megfelelı létszámot is kap a szervezet. 2006-ban – szeptember végéig - 550 céget és 7.000 
vagyonırt ellenıriztek, s ennek során 3.000 feketén dolgozó vagyonırt találtak. Kiemelte, hogy a 
feketemunkával szemben nulla toleranciát tanúsítanak, és szigorúan fellépnek a munkabérek kifizetésének 
elmaradása vagy késve történı kifizetése, az utóbbi idıben tapasztalható jogellenes munkaerı-kölcsönzés, a 
ténylegesen színlelt szerzıdések ellen. A feketemunka után a második leggyakoribb jogsértés a kettıs 
nyilvántartás vezetése (egy, amit az ellenıröknek bemutatnak, s egy, ami a tényleges adatokat tartalmazza). Az 
elmarasztalt vállalkozásokat közzéteszik a honlapjukon, és utóellenırzéseket is végeznek. Felhívta továbbá a 
figyelmet arra, hogy az államháztartási törvény – a vállalkozások esetében – az állami támogatást rendezett 
munkaügyi helyzethez köti.   (Megjegyezzük, hogy a közbeszerzési törvény alapján a foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony létesítésére, bejelentésére vonatkozó szabályok megszegése miatt jogerıs közigazgatási, illetve 
bírósági határozattal elmarasztalt és megbírságolt vállalkozás öt évig sem ajánlattevıként, sem alvállalkozóként 
nem vehet részt közbeszerzési eljárásban.)  

Papp István említést tett továbbá a láncszerzıdésekrıl, amelyek egyik elfogadhatatlan következménye, 
hogy a vagyonır sokszor azt sem tudja, voltaképpen melyik cég alkalmazásában áll. Elmondta, hogy a 
többszörös alvállalkozói szerzıdések kontrollja bizonytalan, mert ehhez a törvény nem rendelt ellenırzési jogot 
illetve ellenırzı szervet. Kitért arra is, hogy a vállalkozások nagy számban foglalkoztatnak alkalmi 
munkavállalókat. Ez megengedett, de a vonatkozó jogszabályoknak nem az a célja, hogy ezzel váltsák ki az 
állandó munkaerıt. 

Dr. Kincses Ildikó, az ORFK fıosztályvezetıje tájékoztatást adott, hogy ez év május végén országosan 
172.304 szakmai igazolvány és 23.287 engedély volt érvényben, azonban a ténylegesen tevékenykedık száma 
ennek kb. a fele. A konferencia idıpontjáig országosan 21.000 cserekérelem érkezett mindössze a rendırséghez, 
s 360 fı kérelmét kellett elutasítani a feltételek hiánya – elsısorban az elıéleti követelmények – miatt. A kamara 
jelzésére felülvizsgálják a kiadott biztonságtechnikai tervezıi igazolványokat, s a szükséges elıképzettség hiánya 
ellenére kiállított igazolványokat visszavonják. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy aki meg is tarthatja ezt az 
okmányt, tervezıi tevékenységet csak a kamarai névjegyzékbe történt felvétel után végezhet. 

Szólt arról, hogy amely cég alkalmi munkavállalókat foglalkoztat, a kötelezı havonkénti 
változásbejelentésben akkor is fel kell tüntetnie azokat, ha alkalmazásuk a bejelentés idıpontjáig megszőnt. 

Szó volt a konferencián többek között az Országos Képzési Jegyzék módosításáról, amely új rendszerbe 
foglalta a szakmákat, többek között a biztonságvédelmi foglalkozásokat is átalakította. Eszerint – a teljesség 
igénye nélkül – az alap-szakképesítés a biztonsági ır, ennek rész-szakképesítései a testır és a vagyonır, s 
ráépülı szakképesítés a bankır, fegyveres biztonsági ır, kutyavezetı biztonsági ır, pénzszállító és 
rendezvénybiztosító. Önálló szakképesítés a biztonságtechnikai szerelı, kezelı. Az új szakmai struktúrának 
megfelelıen kell kidolgozni a képzés és a továbbképzés rendszerét. Ennek bevezetésével együtt a vizsgáztatás 
döntı eleme az ismeretek gyakorlati alkalmazásának a számonkérése lesz. 
 Hozzátesszük, hogy az új OKJ szakmastruktúrája akkor lép hatályba, amikor megjelennek az új 
követelmény- és vizsgaszabályzatok. Az OKJ-ban megváltoztak – szakmánkat érintıen – az elnevezések is, így 
személy- és vagyonır helyett például biztonsági ır szerepel. Emiatt azonban nem kell aggódniuk azoknak, akik 
már megszerezték a szakképesítést, mert az eddig kiadott oklevelek továbbra is államilag elismertek maradnak. 
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Foglalkoztatás, bérezés, visszásságok 
A szakmabeliek tudják, s a közelmúltban a média is foglalkozott azzal, hogy komoly problémák vannak a 
foglalkoztatással és a bérezéssel. A vagyonırök jelentıs része úgy gondolja, hogy foglalkoztatási helyzetük sok 
esetben szabálytalan, és csak sok-sok munkaórával tudnak viszonylag tisztességes jövedelemhez jutni. Ezért 
általában egyedül az ıket alkalmazó vagyonvédelmi vállalkozásokat okolják. A probléma azonban ennél sokkal 
összetettebb. 

A vállalkozások jelentıs része valóban alacsony bért fizet, sıt sok esetben nem is jelenti be a 
foglalkoztatott vagyonırt. Az még a jobbik eset, ha legalább minimálbéren kerülnek bejelentésre. A vagyonır 
mindebbıl csak annyit érzékel, hogy feketén foglalkoztatják, vagy ha mégis bejelentik, akkor a - legális - 
jövedelme csökken. Bejelentés hiányában viszont nincs meg a megfelelı biztonságérzete, betegség esetén nem 
kap táppénzt, és még sorolhatnám ennek a helyzetnek a kedvezıtlen hatásait. 

Vajon miért nem jelentik be szabályosan a vagyonıröket? Ahhoz, hogy viszonylag korrekt módon 
közelítsük meg a helyzetet, pillantást kell vetni a hazai vagyonvédelmi piac állapotára. 

Ténykérdés, hogy Magyarországon lényegesen több a vagyonvédelmi vállalkozás, mint amit a hazai 
piac korrektül elbír. Nos, véleményem szerint ez az egyik ok. A másik, ezzel összefüggı ok, a sok esetben 
irreálisan alacsony vállalási ár (a megbízó által fizetett díj). A piac szereplıi egymással versenyeznek, s egyre 
olcsóbb ajánlatokkal igyekeznek megszerezni a hın áhított üzletet. Nem mehetünk el szó nélkül ugyanakkor 
amellett sem, hogy ahol meg viszonylag már komolyabb vállalási árat tudnak elérni, amibıl legalább a 
minimálbért lehetne finanszírozni, ott beléptek és belépnek a láncszerzıdések, annak érdekében, hogy a 
közterhek megfizetését (tb- és egészségbiztosítási járulék, munkaadói járulék stb.) kikerüljék, illetve áthárítsák 
azt az alvállalkozásra. Csakhogy az – minél hátrább áll a sorban - a neki jutó, még alacsonyabb vállalási árból 
többnyire még akkor sem tudná bejelenteni a vagyonırt, ha ezt kifejezetten szeretné.  

Van azonban egy másik fontos megközelítés és ok is. Fentebb már említettem, hogy több a cég, mint 
amit a piac korrektül elbír. A megbízói körnek pedig jelenleg még az az elsıdleges érdeke – tisztelet a kivételnek 
–, hogy a legolcsóbb piaci szereplıvel kössön szerzıdést. Éppen ezért az egymás alá ígérgetésének, szakmai 
kifejezéssel élve a piaci versenynek, ez az ára. Ugyanakkor a minıséget a megbízók is igénylik és elvárják. Ha 
meg akarjuk érteni a jelenlegi anyagi és erkölcsi állapotokat, úgy mindezzel számolni kell. 
  A szakmai kamara kidolgozta a minimális vállalási árakra vonatkozó ajánlását, azt azonban – jogi 
akadályok miatt  – érvényesíteni nem lehet. Azt gondolom, az jelentene megoldást, ha csak életképes, korrekt 
szakmai színvonalat nyújtó vállalkozások mőködnének, amelyek a minıségi szolgáltatásért megfelelı árat 
tudnak elérni, s ebbıl biztosítani tudják a tisztességes foglalkoztatást. A kamarának pedig következetesebben 
kell képviselnie a rendelkezésére álló lehetıségeken belül a szakmai elvárásokat. 
 
         Szigeti Lajos 
            küldött 
A szerkesztı megjegyzése 
A jogsértés természetesen, ha magyarázható is, nem indokolható. Ráadásul ez az érintett munkavállalókkal 
szemben is felelıtlenség. A feketemunka káros következményeihez tartozik ugyanis, hogy a dolgozót bármikor 
indokolás és felmondási idı nélkül elküldhetik, sıt arra az idıre nem szerez nyugdíjjogosultságot, márpedig a 
lapunk készítésekor folyamatban lévı törvénymódosítás várhatóan a ledolgozott évektıl teszi függıvé, hogy 
mikor lehet nyugdíjba menni. Még közvetlenebb veszély, hogy januártól elıreláthatólag azok, akik után nem 
fizetnek társadalombiztosítási járulékot, csak a sürgısségi betegellátásra lesznek jogosultak, az orvosi, kórházi 
ellátást meg kell fizetniük. Ha valaki nem biztos foglalkoztatásának jogszerő rendezésében, megtekintheti saját 
társadalombiztosítási adatait az Ügyfélkapu igénybevételével. Súlyos hátrányok származhatnak tehát abból, ha 
valakit szabálytalanul foglalkoztatnak. Ilyen esetben az érintett – természetesen a saját és a foglalkoztató adatait 
is megadva – bejelentést tehet szervezetünknél, s a jogellenes helyzet megszüntetésére a munkaügyi felügyelet 
vagy – mivel ez egyúttal bőncselekmény is lehet – a rendırség útján intézkedünk. Sajnos, a kamarának nincs 
olyan hatósági jogosítványa, hogy a hasonló ügyekben közvetlenül eljárhatna, azonban az intézkedésre jogosult 
szervek mindig partnereink a jogsértı állapot felszámolásában. 
 
 

Kamarai profilok 
 
Arckép:  Pap Kálmán biztonságtechnikai alelnök 
Villamosmérnökként 1994. óta foglalkozik vagyonvédelemmel, elsısorban elektronikus biztonságtechnikával, s 
emellett a szakmai oktatás, rendezvényszervezés is a tevékenységi körébe tartozik. Aktívan részt vett a szakmai 
kamara létrehozásában, s a kezdetektıl a Pest Megyei Szervezet biztonságtechnikai alelnöke, területi és országos 
küldött. Kapcsolatot tart az országos szakmai csoportokkal, a biztonságtechnikai munkakörben dolgozó kamarai 
tagokkal. Fı törekvése, hogy a biztonságtechnikát érintı szakmai kérdésekben elırelépés történjen, s ezeket 
illetıen segítséget nyújtson a kamarai tagoknak és a vállalkozásoknak. 
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Arckép:  Fazekas Csaba ügyvezetı 
Azok közé tartozik, akik nemcsak szakmai munkájukkal hívják fel a figyelmet a vagyonvédelemben dolgozókra. 
A személy- és vagyonırként is helytállt cégvezetı egyúttal a judosport jeles képviselıje. Kor- és 
súlycsoportjában 2004-ben Bécsben világbajnoki 3., 2005-ben Torontóban (Kanada) 5., 2006-ban Toursban 
(Franciaország) 2. helyezést ért el. A múlt évben Londonban – harminc ország közel 600 versenyzı közül - 
Európa-bajnok lett. A dobogó legmagasabb fokán állt a magyar, belga, lengyel nemzeti bajnokságokon. A 
Budaörsi Sport Club judo szakosztályának vezetıedzıje. A kamara Pest megyei szervezete Etikai Bizottságának 
a tagja. 
 

Figyelı 
 
A felelısségbiztosítási szerzıdésrıl 
A vagyonvédelmi törvény a társas- és egyéni vállalkozások számára „kötelezı tartalommal bíró 
felelısségbiztosítási szerzıdés” megkötését írja elı, azonban a jogszabályok nem adnak elegendı eligazítást a 
„kötelezı tartalomra” vonatkozóan. Ezért a Pest Megyei Szervezet megbízásából több biztosító társaság 
kidolgozta a törvény elıírásaival összhangban lévı és elfogadható árú felelısségbiztosítási ajánlatát. Ezek 
elfogadását a rendırségnek is ajánljuk. Az ajánlatokat ügyfélszolgálatunkon tagjaink rendelkezésére bocsátjuk. 
Januártól elektronikus adózás 
Januártól minden munkáltató (a bérjellegő kifizetésekkel kapcsolatban) és egyéni vállalkozó (saját jövedelmére 
vonatkozóan is) kizárólag az interneten keresztül teljesíthet adatszolgáltatást (papíron, flopilemezen stb. nem). 
Aki nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, annak más módon kell ezt biztosítania (pl. a könyvelıje, vagy a 
fıvállalkozója segítségével). Ehhez két követelményt kell teljesíteni. 1) Személyesen (vállalkozás esetében  
meghatalmazott útján is lehet) regisztrálni kell az okmányirodában. Ekkor meg kell adni egy mőködı e-mail-
címet is, mert az Ügyfélkapu aktivizálásához szükséges kódot erre fogják megküldeni. 2) A kóddal, megküldése 
után, a www.magyarorszag.hu weboldalon kell kezdeményezni az elektronikus ügyintézést. Ettıl függetlenül az 
APEH felé nyolc napon belül a 06180-as nyomtatványon, tehát ezt kivételesen papíron, be kell jelenteni a 
megtörtént regisztrációt az adóhatóságnál. Érdemes ezeket idıben végrehajtani, mert aki nem, vagy 
késedelmesen teljesíti ezt a kötelezettségét, azt jelentıs összegő mulasztási bírsággal sújthatják. 
Biztonságvédelmi bibliográfia 
Egy szakma fejlıdésének egyik alapvetı feltétele a tevékenység elméletének és gyakorlati módszereinek 
kidolgozása és alkalmazása. Ebben segít a bibliográfia, amely a szakterülettel kapcsolatban megjelent írásokat 
sorolja fel. A Pest Megyei Szervezet úttörı vállalkozásba kezdett, amikor – több éves munka eredményeként – 
megjelentette a Magyarországon – a biztonságvédelem témakörében - elsı ilyen összeállítást az 1988-2005. 
közötti évek szakirodalmi termésérıl, a szakmai szabványokról, némi nemzetközi kitekintést is adva. Az 
adatgyőjtést az Országos Széchényi Könyvtár végezte. A mintegy 600 oldalas, nagyalakú könyv kiadását 
pályázati pénzbıl fedeztük. Tájékoztatjuk a színvonalas szakmai munka végzésére törekvı vállalkozásokat, 
vállalkozókat, továbbá a biztonságvédelem témakörében tudományos kutatást folytatókat és a széleskörő 
ismereteket nyújtani kívánó oktatókat, hogy titkárságunkon (a készlet erejéig) térítésmentesen 
igényelhetik a Biztonságvédelmi bibliográfiát. A szolgáltatást érvényes nyilvántartással rendelkezı tagjaink 
vehetik igénybe, s egy igénylı egy példányra jogosult. 

Új helyre költözik szervezetünk 
Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a Pest Megyei Szervezet új helyre költözik, ahol kedvezıbb anyagi 
feltételek mellett folytathatjuk munkánkat. Január elsı két hetében még jelenlegi helyén mőködik az 
ügyfélszolgálat, a költözés miatt azonban december 27-29., valamint január 15-31. között nem tudunk 
ügyfeleket fogadni. Ezért kérjük szíves türelmüket. Ezt követıen a IV. kerületben, a 1044 Nyárfa u. 45. sz. 
alatt várjuk ügyfeleinket. Megközelíthetı a Keleti pályaudvartól a 30-as autóbusszal, a kék metró 
Városkapu megállójától a 122-es autóbusszal (a Szondi utcánál kell leszállni),  az Újpest központból 
induló 147-es autóbusszal (a Megyeri temetınél kell leszállni).  Gépkocsival a Fóti út-Megyeri út 
útvonalon, vagy a 2-es fıút-Váci út felıl a Szilas-pataki leágazásnál lehet megközelíteni. Az ügyfélfogadás 
rendje változatlan. 
 

A lapot írta és szerkesztette: 

        Galántai Béla 
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