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Célpont  
2008: a kamarai választások éve 
A kamarában ötévenként van tisztújítás. A ciklus lejártával valamennyi küldött és megválasztott tisztségviselı 
mandátuma – a tagságtól a választáson kapott megbízása – érvényét veszti, és új választáson adják voksukat a 
kamarai tagok azokra, akiket meg akarnak bízni további képviseletükkel. 
 Ilyen általános választás 2003. ıszén volt a kamarában, a Pest Megyei Szervezetnél novemberben. Ez 
év utolsó negyedében tehát leköszönnek az akkor megválasztottak, és új szavazás dönt a következı öt év 
kamarai képviselıirıl. Természetesen azokat, akiknek a tevékenységével elégedettek voltak választóik, újra lehet 
választani, de újonnan bekerülhetnek a küldöttek közé olyan kollégák is, akiktıl hatékonyabb munkát remélnek a 
választók. A küldöttek képviselik a tagság érdekeit, véleményét, döntenek a szervezetet érintı alapvetı 
kérdésekben, tehát aktivitásuk, hozzáállásuk kihat valamennyi tagra s a kamara szakmai érdekérvényesítı 
tevékenységére. 
 A szakma struktúrájából adódóan három kategóriában – személy- és vagyonır, biztonságtechnikai 
tervezı, szerelı, valamint magánnyomozó – kell megválasztani a küldötteket. Mindenki abban a kategóriában 
szavazhat és választható, amelybe maga is tartozik (tehát például a személy- és vagyonır a személy- és vagyonır 
szakmai tagozatba tartozókat választhatja meg, illetve itt választható küldötté). A megválaszthatók száma a 
szervezet taglétszámától függ, s ezen belül az egyes kategóriák arányától. Pest megyében a legmagasabb 
küldöttlétszám, hatvan fı választható meg. Közülük – létszámarányosan – a legtöbb lesz a személy- és vagyonır 
küldött, s kevesebb a biztonságtechnikai és legkevesebb a magánnyomozó delegált. Miután a szavazók 
megválasztották a 60 küldöttet, küldöttgyőlésen ık választják meg a területi szervezet elnökét, alelnökeit, 
bizottságait. 
 Bár a választás az év végén lesz, a Jelölıbizottság már megkezdte munkáját. A bizottság feladata, hogy 
a választók megkérdezésével összegyőjtse, kiket látnának legszívesebben képviselıjükként. A legtöbb 
támogatást élvezı jelölteket ajánlólistán ismertetik minden választóval. Természetesen a Jelölıbizottság nem 
tudja személyesen megkérdezni megyénk több mint 14 ezer választóját. Ezért mindenkinek lehetısége van, hogy 
az ajánlólistán szereplı jelölteket jóváhagyja, vagy akinek a jelölésével nem ért egyet, azt kihúzza és listáról, 
továbbá új jelölteket írjon be. A szavazásra jogosult saját magát is jelölheti, és támogatókat is szerezhet 
jelöléséhez. A demokratikus választás szabályai szerint a jelöltek úgynevezett erısorrendben kerülnek fel a 
jelölılistára, amely majd a szavazólap alapjául szolgál. Tehát minél többen jelöltek valakit, az annál elırébb 
kerül a listán, annál nagyobb az esélye a megválasztásra. Érdemes azért megfontolni, ki az, aki 
leghatékonyabban tudná a tagok érdekeit, véleményét képviselni, s minél több támogatója van, annál nagyobb a 
jelölt esélye, hogy küldötté, majd tisztségviselıvé válasszák. Nem kevésbé fontos, hogy akaratuk érvényesítése 
érdekében a kamarai tagok a választáskor le is adják majd szavazatukat. 
 A választással kapcsolatos tudnivalókra késıbbi számainkban is visszatérünk. 

 
Paragrafus  
Az egész szakmát érintı változásokat 
vezettek be 2008-tól hatályos 
jogszabályok. A szakmai struktúrát 
átalakító 1/2006. OM rendelet az 
Országos Képzési Jegyzékrıl (OKJ) 
ugyan már korábban megjelent, de a 
biztonságvédelemre vonatkozóan – a 
szakmai és vizsgakövetelményeket 
meghatározó, megjelenés elıtt álló IRM 
rendelet nyomán – várhatóan 2008. 
augusztus 1-jétıl lép hatályba. Ez a 
változás a tevékenységet végzı 
személyeket – s természetesen a 

szakképzéssel foglalkozó vállalkozásokat 
– érinti. Ez év januárjától él a 
Tevékenységek Egységes Ágazati 
Osztályozási Rendszere (TEÁOR) új 
szabályozása, amely a vállalkozások 
szakmakód szerinti besorolását 
módosítja. 
Változó képesítési követelmények 
Új szakmastruktúra, új megnevezések, és ehhez 
igazodó képesítési követelmények lépnek életbe a 
változások nyomán. A személy- és vagyonır 
helyett a biztonsági ır  megnevezéső szakképesítés 
lesz érvényes augusztus 1. után, amivel egyenértékő 
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a jelenlegi személy- és vagyonır képesítés (a 
jelenleg OKJ-s személy- és vagyonır képesítéssel 
rendelkezık tehát ugyanúgy dolgozhatnak tovább, 
csupán a megnevezésük fog biztonsági ırre 
változni). Az új rendszerben azonban a jelenleginél 
szőkebb tartalmú alapképzést fognak kapni az 
újonnan kiképzettek, ami kétfelé ágazik, a testır 
illetve a vagyonır rész-szakképesítésekre, amelyek 
már ezekre a specializált feladatokra készítenek fel. 
A külön sajátosságokkal rendelkezı szakterületeken 
végzett munkára a ráépülések (szőkebb 
specializáció) jogosítanak majd fel. A testır vagy 
vagyonır rész-szakképesítéssel rendelkezık tovább 
szakosodhatnak. Megszerezhetı ráépülés a bankır, 
fegyveres biztonsági ır, kutyás ır, kutyavezetı – 
biztonsági ır, pénzszállító, és rendezvénybiztosító. 
Így például az új rendszer szerint kiképzett 
vagyonır elláthat majd általános objektumvédelmi 
feladatokat, de ahhoz, hogy bankban vagy 
rendezvénybiztosítóként dolgozzon, el kell 
végeznie a ráépülı – kiegészítı – tanfolyamot. 
 Hasonlóképpen az új biztonságtechnikai 
szerelı, kezelı szakképesítésnek megfelel a 
jelenlegi elektronikus és mechanikus 
vagyonvédelmi rendszer-szerelı képesítés. A 
biztonságtechnikai szerelı, kezelı szakmán belül 
három rész-szakképesítés lesz, a biztonságtechnika-
kezelı, az elektronikus vagyonvédelmi 
rendszerszerelı, valamint a mechanikus 
vagyonvédelmi rendszerszerelı. 
 A magánnyomozó szakterületen nincs 
további bontás. A biztonságszervezı I. rész-
szakképesítése lesz a biztonságszervezı II. , 
amiknek megfelelnek a jelenlegi hasonló 
megnevezéső szakképesítések. 

 Jelenleg a változások elsısorban a 
szakképzésbe újonnan bekerülıket, s természetesen 
a felkészítésüket végzı vállalkozásokat érintik. A 
már igazolvánnyal rendelkezıknek és az ıket 
foglalkoztató vállalkozásoknak is érdemes azonban 
foglalkozniuk a gondolattal, hogy továbbképzés 
keretében megszerezzék az egyes ráépülı 
képesítéseket, hiszen a bankıröket, pénzszállítókat 
stb. igénylı megbízók várhatóan elınyben fogják 
részesíteni a korszerőbben, specifikusan felkészített 
munkavállalókat.  
Sportrendezvény-biztosítás 
A fentiekhez kapcsolódik a vagyonvédelmi törvény 
77. § (2) bekezdése, ami beépült a sporttörvénybe 
is. Eszerint rendezınek csak személy-, 
vagyonvédelmi illetve magánnyomozói képesítéssel 
rendelkezı személy, rendezı szervnek az elızıeken 
túlmenıen a sportrendezvényen való 
rendfenntartásra felkészített vállalkozás vezetıje 
vagy alkalmazottja bízható meg. Az MLSz-szel 
kötött megállapodás értelmében 2008. január 1-jétıl  
elsıosztályú bajnoki labdarúgó mérkızések 
biztosításában már csak azok vehetnek részt, akiket 
erre külön tanfolyamon felkészítettek. 
 A Pest Megyei Szervezet eddig három – 
tagjai számára ingyenes – tanfolyamon több mint 
száz személyt készített fel a rendezvény-
biztosításra. Az eredményes vizsgát tett hallgatók 
kamarai tagsági igazolványán igazoljuk a 
rendezvény-biztosítási jogosultságot. Elsısorban a 
rendezvény-biztosítást végzı vállalkozások 
figyelmét hívjuk fel arra, hogy gondoskodjanak 
munkatársaik felkészítésérıl. Megfelelı számú 
jelentkezı esetén további tanfolyamokat indítunk. 

TEÁOR’08 – a vállalkozói igazolványok cseréje 
Egy EU-rendelet elıírása alapján az eddig 
alkalmazott TEÁOR’03 helyett a TEÁOR’08 
szakmakódokat kell alkalmazni 2008. január 1-
jétıl. A 2007. évi CXXVI. törvény 479. §-a úgy 
rendelkezik, hogy a korábban bejegyzett és 
automatikusan átfordítható TEÁOR-számok 
(tevékenységi körök) esetén a nyilvántartást vezetı 
szerv a módosítást automatikusan bejegyzi. Az 
automatikusan nem átsorolható tevékenységek 
esetén azonban a cégnek, egyéni vállalkozónak kell 
kérnie a módosítást legkésıbb 2008. június 30-ig, 
és az APEH-nél is be kell jelentenie a változást. 
 A korábban egységes „nyomozási, 
biztonsági tevékenység” az új struktúrában több 
önálló kód alá kerül, ezért az egyéni vállalkozói 
igazolványokat a fenti idıpontig le kell cserélni az 
okmányirodáknál, bejelentve a számváltozást.  
 
 

Amennyiben ez csupán a ’08-as konverzió miatt 
történik, a csere illetékmentes, s a korábban 
engedélyezett tevékenység(ek) továbbra is 
gyakorolható(k). Ha azonban változtatni kívánunk a 
tevékenységi körön, valamennyi – tehát az eddigi 
tevékenységek esetében is – vizsgálják az elıírt 
képesítés meglétét, s ehhez igazolni kell a 
szükséges képzettséget. Ebben az esetben a cseréért 
illetéket is kell fizetni. 
 Számlázáskor azonban a régi SzJ-
számokat kell használni (Áfa törvény 169. §). 
 A TEÁOR’03 és ’08 közötti 
fordítókulcsok megtalálhatók (interneten) az 
Ügyfélkapu/eBEV szolgáltatás-törzsadatok pontnál, 
amit regisztráció után lehet igénybe venni. 
Regisztráció sem szükséges a http://portal.ksh.hu 
címen a fordítókulcs megtekintéséhez a 
Szolgáltatások menüpont alatt. 

A biztonságvédelmi szakmát érintı számváltozások: 
TEÁOR’03   TEÁOR’08 
7460 Nyomozási, biztonsági          8010 Személybiztosítási tevékenység 
          tevékenység     -     páncélautós szolgáltatás 

- testırszolgáltatás 
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- biztonsági ırszolgálat 
8020 Biztonsági rendszer szolgáltatás 
   -   elektronikus biztonsági riasztórendszerek közvetlen és távfelügyelete,    
beleértve a telepítést és karbantartást is, ha nem elkülönülten - tehát az 
üzemeltetéssel együttesen - végzik 
   - mechanikus vagy elektronikus zárszerkezetek, páncélszekrények 
felszerelése, javítása, átépítése és beállítása a késıbbi megfigyeléssel, 
távfelügyelettel összefüggésben 
8030 Nyomozás 
   -    minden magánnyomozással kapcsolatos tevékenység 

4531 Villanyszerelés  4321 Villanyszerelés 
- beléptetı rendszerek, kamerás megfigyelırendszerek, elektronikus 

áruvédelmi kapuk, elektronikus személy- és csomagátvizsgáló berendezések 
telepítése, szerelése, karbantartása, javítása, amennyiben az üzemeltetéstıl 
elkülönülten végzik 

    (ha üzemeltetéssel együttesen végzik, a 8020-ba tartozik) 
  

Az ORFK Rendészeti Fıigazgatóság 
Igazgatásrendészeti Fıosztályának vezetıje 
levélben a következıkre hívta fel a figyelmet: „A 
tevékenységi kör megfelelı módosítását, 
amennyiben a TEÁOR szám szerepel a 
rendırhatóság által kiadott mőködési engedélyen, 
az érintett személyeknek kell változásként 
bejelenteniük…. A TEÁOR számra vonatkozó 
változás bejelentése miatt, amennyiben a társas 
vállalkozás egyben új cégjegyzékszámot kap, vagy 

az egyéni vállalkozónak megváltozik a vállalkozási 
igazolvány száma, az új cégjegyzékszámot, illetve 
az új vállalkozói igazolvány számot szerepeltetni 
kell a mőködési engedélyben. … a változást a 
vállalkozó köteles a tárgyhót követı hónap ötödik 
napjáig a mőködési engedély kiadására jogosult 
rendırkapitányságnak bejelenteni.” Az adatváltozás 
miatt a határozat kicseréléséért – tájékoztat továbbá 
a levél – 7.600 Ft igazgatási díjat kell fizetni. 

 
Figyelı 
A feketemunka felszámolásáért 
Részlet az országos elnökségnek az április 25-i országos küldöttgyőlésen elhangzott beszámolójából 
„Hisszük, hogy a minıségi munka alapja a tisztességes bérezés. Ezért a feketefoglakoztatás visszaszorítását 
elsıdleges célunknak tekintjük a jövıben is. Ennek érdekében egyeztetést kezdeményeztünk az Országos 
Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıséggel, a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal, a Gazdasági 
Minisztériummal, valamint az Adó-és Pénzügyi Ellenırzési Hivatallal. Véleményünk szerint fenti program 
megvalósulása azonos érdeke kell, hogy legyen úgy a munkaadóknak, mint a munkavállalóknak. A tisztességes 
vállalási árak kiharcolásáért folyamatosan egyeztetünk a Gazdasági Versenyhivatal illetékeseivel.”   
 Szerkesztıségi megjegyzés. Nem akarunk 
drámai képet festeni, de a szakma többségét adó 
vagyonırök helyzete, úgy tőnik, már egy kritikus 
ponthoz közeledik. Míg egyfelıl minden hivatalos 
törekvés – beleértve a törvényi szabályozást is – a 
visszásságok felszámolására törekszik, másfelıl a 
„piaci szabályozás” kiszolgáltatott helyzetbe 
taszítja a „sor végén álló” kisembereket, akik 
munkájukkal magát a szakmát testesítik meg. 
Kezdıdik azzal, hogy a munkát felvállaló 
fıvállalkozók – s innen kezdve, aki tisztességes 
kivételnek számít, arra nem vonatkoznak az 
alábbiak – egymás alá licitálnak az üzlet 
megszerzése érdekében, s eleve olyan áron vállalják 
el a munkát, amibıl tisztességesen nem tudnák 
kifizetni munkavállalóikat, meg persze az elıírt 
járulékokat. De semmi baj, a szerzıdéskötı nem is 
akarja – megfelelı létszámmal úgysem rendelkezik, 
tehát továbbadja a munkát alvállalkozó(k)nak. Így 
az ı helyzete rendezett, hiszen a vállalási díjból 
leveszi a hasznát, meg leveti a felelısséget is, mert 
senkit sem foglalkoztat feketén. (Más kérdés, hogy 

luxusautó-tulajdonosok is minimálbéren vannak 
bejelentve…) Az alvállalkozó gyakran további 
alvállalkozót von be. Találkoztunk olyan 
„alvállalkozóval”, akinek a cége belıle és a 
feleségébıl állt, szerepe csupán annyi volt, hogy 
továbbadta a munkát, s persze leemelte a hasznát. A 
ténylegesen dolgozó vagyonırrel aztán nem kötnek 
szerzıdést, nem jelentik be, s így teljesen 
kiszolgáltatottá válik, gyakran nem kapja meg a 
fizetését, egyik napról a másikra elküldhetik, nem 
beszélve arról, ha beteg lesz, ha majd nyugdíjba 
akar menni… 
 A szándék megvan mindennek a 
felszámolására, a megvalósítás azonban csak apró 
lépésekben halad. A konkrét adatokat tartalmazó 
bejelentéseket továbbítjuk az illetékes 
hatóságoknak. Jelenleg is több büntetıeljárás illetve 
OMMF-intézkedés van folyamatban ilyen 
ügyekben. A célunk az, hogy a törvényes állapotok 
helyreállításának elısegítésével hozzájáruljunk a 
vagyonırök helyzetének rendezéséhez. Reméljük, 
elıbb-utóbb meglesz ennek is az eredménye. 
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Színre lép a Vezér-İr 
A kamara csak a jogszabályok által meghatározott 
tevékenységeket végezheti. Régóta vajúdó 
probléma, hogy bár a szakképzés minısége kihat az 
egész szakma színvonalára, s a képzés talán 
legilletékesebb gazdája a kamara lehetne, a 
szervezetnek nincs jogosultsága az oktatásra. 
Többek között ennek az ellentmondásnak a 
feloldása érdekében hozta létre a Pest Megyei 
Szervezet a Vezér-İr Szolgáltató Kft-t, amit a 
Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság 2008. 04. 01-i 
hatállyal jegyzett be. A vállalkozás tulajdonosa 
maga a Pest Megyei Szervezet, bevételeit a tagság 
javára fordítja. 
 A kft. elsıdlegesen a szakmai képzéssel, 
továbbképzéssel kíván foglalkozni. Különösen 
aktuálissá teszi ezt a képzési struktúra – fentebb 
vázolt – átalakulása. A vállalkozás lehetıséget 
biztosít az úgynevezett ráépülések (pénzszállító, 
rendezvénybiztosító stb.) megszerzésére, s ezáltal a 
speciális feladatok ellátására. Tananyagok 
elkészítésével és színvonalas oktatásával egyfajta 
mércét is szeretne állítani a szakképzéssel 
foglalkozó vállalkozások számára. Ugyanakkor a 
szakmai felkészítést szélesebbkörően értelmezik. A 
korszerő ismeretekhez ma már hozzátartozik az 
idegennyelv-tudás, a számítástechnikai 
alapképzettség, aminek megszerzésére – és így az 
elhelyezkedési esélyek javítására – szintén 
lehetıséget nyújtanak. A tanfolyamok indulásáról 
és programjáról – amelyeken tagjaink 
kedvezményesen vehetnek részt – szervezetünk 
honlapján találhatnak majd tájékoztatást. A kft. 
szolgáltatásairól a Pest Megyei Szervezet 
elérhetıségein lehet további felvilágosítást kérni, 
illetve azokra jelentkezni. 
Kérdezzen a tv-tıl 
Szervezetünk segítséget kíván nyújtani a kezdı 
vállalkozások számára, s ezen keresztül is 
hozzájárulni az általuk foglalkoztatott dolgozók 
jogszerő, tisztességes munkakörülményeinek a 
kialakításához. Egy pályázat keretében – amit a 
Gazdasági Minisztérium befogadott, de elbírálása 
még nem történt meg – együttmőködési szerzıdést 
kötöttünk a MÁRTA Gazdasági Tv-vel a fentiek 
megvalósítására. 
 A MÁRTA Tv az egyetlen, csak az 
interneten adó televízió (www.martatv.hu). 
Mősoraiban havonta lehetıséget biztosít egy 
kamarai blokk közvetítésére, amelyben a kezdı 
biztonságvédelmi kis- és középvállalkozásokat 
érintı jogi, gazdasági kérdésekkel foglalkozunk. A 
tervezett tanácsadás keretében az érdeklıdıknek 
lehetısége lesz kérdéseket feltenni, amelyekre – 
késıbb is visszanézhetı módon – részint a jelzett 
adásokban, részint a tv internetes újságjában 

szakértıktıl kapják meg a választ. Szervezetünk 
ezen kívül a megyében három helyen tanácsadó 
szolgáltatást indít, ahol személyesen lehet tisztázni 
a felmerült kérdéseket. A szolgáltatások 
beindításáról, igénybevételük lehetıségeirıl 
honlapunkon (www.szvmszkpm.hu) és a Pest-
İrben fogunk bıvebb tájékoztatást adni. 
 Itt tájékoztatjuk az érdeklıdıket, hogy a 
MÁRTA Tv elindította Szelet Kenyér programját. 
A programhoz csatlakozók napi kb. 33 Ft-ért 
adózási, munkajogi, cégjogi, gazdasági 
információkhoz juthatnak, új üzleti partnereket 
találhatnak. A jelentkezı vállalkozásokat 
beregisztrálják egy háromnyelvő (magyar, angol, 
német) adatbázisba, és a tv hírlevele rendszeresen 
ad tájékoztatást számukra fontos üzleti 
információkról (pályázatokról, szakmai 
konzultációkról, üzleti lehetıségekrıl stb.). 

Segédlet az üzletkötéshez  
Az SzVMSzK és az Opten Kft között létrejött 
együttmőködési megállapodás szerint a kamarában 
nyilvántartott vállalkozások díjmentesen vehetik 
igénybe az Online Követelés-nyilvántartó 
Rendszert, valamint kedvezményesen az Opten Kft. 
egyéb szolgáltatásait. 

Az - érvényes kamarai nyilvántartását 
igazoló - felhasználó bármely Magyarországon 
bejegyzett cégrıl díjmentesen lekérdezheti, hogy az 
adott céggel szemben van-e fennálló követelés. A 
felhasználó maga is jelenthet be követelésadatokat a 
rendszerbe, s kedvezményes áron veheti igénybe a 
kft. egyéb szolgáltatásait. Így pl. a leendı 
partnercégrıl cégelemzést kérhet, amely kalkulációt 
ad a maximálisan adható kereskedelmi 
hitelösszegrıl, megadja a vizsgált cég csıdesélyét, 
és különbözı pénzügyi mutatókat számol ágazati 
összehasonlításban. 

További adatok a www.opten.hu címen 
érehetık el. 
Magánnyomozói kézikönyv 
A kamara gondozásában megjelent A 
megfigyeléstıl az üzleti hírszerzésig. 
Magánnyomozók kézikönyve címő kiadvány. A 
368 oldalas könyv átfogó képet ad a 
magánnyomozói tevékenységrıl, az alkalmazható 
módszerek leírását beágyazva a jogszabályi 
háttérbe. Fejezetei: Szakmai ismeretek, 
Emberismeret, kommunikáció, Pszichológia, 
grafológia, hipnózis és a magánnyomozás, Az 
adatvédelem a magánnyomozásban, Üzleti 
hírszerzés és elhárítás, Az üzleti hírszerzés és 
elhárítás technikai eszközei. 
 A kiadvány – elızetes igénybejelentés 
alapján – megvásárolható szervezetünknél. 
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