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BESZÁMOLÓ
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei
Szervezete - mint a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bűnmegelőzési és
Közbiztonsági Bizottsága, Vagyon- és gazdaságvédelmi munkacsoport tagja 2014. évben végzett tevékenységéről.
2014. évben továbbra is alapvető célkitűzéseink és feladataink közé tartozott a kamara tagjai és
nyilvántartott társas vállalkozások által nyújtott magánbiztonsági szolgáltatásokon keresztül a
megbízók vagyonbiztonságának erősítése, a vagyonellenes bűncselekményekkel okozott kár
mértékének csökkentése, a bűncselekmények és szabálysértések elkövetését lehetővé tevő okok és
körülmények mérséklése.
A lehetséges áldozati kört személyes tájékoztatással, a vagyonelleni bűncselekmények elkövetését
megakadályozó, vagy megnehezítő technikák, eljárások alkalmazásának bemutatásával az év során
több esetben tájékoztattuk, együttműködve a megyei rendőri szervekkel, különös tekintettel a
Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi és bűnmegelőzési szerveivel.
Az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
együttműködése hosszú évekre nyúlik vissza, az együttműködést a jelenleg hatályos, 2014. március 20án kelt, a felek vezetői által aláírt együttműködési megállapodás szabályozza.
Az együttműködési megállapodás aláírásának célja volt, hogy a rendőrség, valamint a kamara az
együttműködésben rejlő lehetőségek kihasználásával elősegítsék a jogszabályok betartását, a
vagyonvédelemmel összefüggő szakmák tisztulási folyamatának felerősítését.
A jogszabályokban meghatározott együttműködési kötelezettségen túl a felek az együttműködés
elemeként a bűnmegelőzés területén való közös feladatokat is megfogalmazták.
„Az áldozattá válás megelőzését és az áldozatsegítést szolgáló Veszprém megyei komplex rendszer
működtetése a társadalmi kohézió erősítésével” elnevezésű projekt keretében, mint együttműködő
szervezet két esetben (06.03. Veszprém, 06. 12. Zirc) vettünk részt olyan programon, ahol tájékoztató
keretében bemutattuk a vagyonvédelmi lehetőségeket és megoldásokat technikai eszközökön
keresztül.
A projekt zárására sor került, az abban végzett munkánkat eredményesnek értékelték.
Ugyancsak együttműködőként részt veszünk a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által támogatott
„Útmutató a biztonsághoz – együtt az idősek biztonságáért” komplex bűnmegelőzési és
áldozatvédelmi programban, melynek nyitó megbeszélésére 2014. október 16-án került sor. A kamara
vállalta, hogy előadások keretében, technikai eszközök bemutatásán keresztül segíti az idősek
biztonsága megerősítésének lehetőségét.
Az MRFK Bűnügyi Igazgatóságától több esetben kaptunk tájékoztatást a vagyon elleni
bűncselekmények alakulásáról, illetve a betöréses lopások helyszínén tett vagyonőri intézkedések
tapasztalatairól, hiányosságairól. Ezen információk tudatában az érintett vagyonvédelmi vállalkozások
részére a szükséges mértékű tájékoztatást, figyelemfelhívást megadtuk.
Két esetben (10.28. és 11.04.) szerveztünk meg képzést a kivonuló szolgálatot teljesítő vagyonőrök
részére, melynek célja volt a bűncselekmények (rablások) helyszínén tett vagyonőri intézkedések
tapasztalatainak értékelése, az elvárt magatartás, intézkedési módozatok oktatása. A képzésen a
polgárőrség téma iránt érdeklődő képviselői is részt vettek.
Bízunk abban, hogy ezzel is hozzá járulunk a rendőrség bűnüldözési, bűnfelderítési munkájának
eredményességéhez, hiszen a vagyon elleni bűncselekmények megelőzése, a végrehajtott
bűncselekmények elkövetőinek felderítése nem csak rendőri, hanem össztársadalmi cél és feladat.
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Ismételten megszerveztük (03.28-án) a „Társas vállalkozások kamarai fóruma” elnevezésű
rendezvényünket, ahol előadóként a rendőrség képviselői tájékoztatatták a jelenlévőket a betöréses
lopások helyszínén tett vagyonőri intézkedések tapasztalatairól a rendőrhatóság elvárásairól,
mindezzel elősegítve a magánbiztonsági szektorban dolgozók szakszerű és eredményes működését.
Igény szerint területi bejárásokon képviseltük a kamarát, amelyek során leginkább önkormányzatok
kértek szakmai állásfoglalást, iránymutatást az általuk biztonságtechnikai eszközökkel védeni kívánt
területeken a megoldási lehetőségekről.
Folyamatosan megkapjuk az MRFK. Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett ELBIR elnevezésű
kiadványt, amelyeket honlapunkon keresztül eljuttatunk tagjainknak, a magánbiztonsági
vállalkozásoknak, bízva abban, hogy ezzel is segítjük a szakmai fejlődésük mellett a munkavégzésüket.
A bizottság munkatervében meghatározta, hogy erősíteni kell az adózó gazdaság öntisztulási
folyamatát, meg kell gátolni a kontárok, a „fekete-gazdaság” térnyerését.
A kamara bízik abban, hogy a 360/2014. (XII.30.) Kormányrendelet által a közbeszerzési eljárásokban
meghatározott minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíj megállapítása hozzájárul a
magánbiztonsági ágazatban a foglalkoztatás „fehéredéséhez”, ezen keresztül a törvényes
működéshez.
Információink szerint a vagyon- és gazdaságvédelmi munkacsoport tagjai a saját szervezeti kereteik
között eredményesen teljesítenek, azonban a kamarának csak a rendőrséggel van érdemi, értékelhető
munka kapcsolata. Ezen a jövőben mindenképpen változtatni kell.
2015. évi főbb feladatok, vállalások:




A munkacsoport tagjai közötti együttműködés kialakítása.
A rendőrségi, vagy egyéb hatóságok által végzett bűnmegelőzési programok támogatása,
abban való aktív közreműködés.
Tovább folytatjuk az általunk vállalt lakossági, bűnmegelőzési célú rendezvényeinket.

Veszprém, 2015. január 20.
Sánta Károly
SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete
elnöke
Rácz László
SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete
által a munkacsoportba delegált tag

2015.06.11. Veszprém

2015.06.11. Veszprém

