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A Kamarai Értesítő előző számának 12. oldalán je-
lent meg az értesítés, hogy folyamatban van a konfe-
rencia szervezése. Jelentkezni lehetett a konferenci-
án való térítésmentes részvételre. 

A terveknek megfelelően ez év június 24-én került 
sor a rendezvényre a Pécsi Tudományegyetem Szán-
tó Kovács J. úti objektumában.
A 10 éves múlttal rendelkező színvonalas tudomá-
nyos fórumon első ízben jelent meg a magánbizton-
ság. A „Quo vadis rendvédelem?” címmel tartott 
rendezvény délelőtti plenáris ülésén hangzott el elő-
adás Német Ferenc, a Kamara elnöke részéről, majd 
délután önálló szekcióban folyt a munka.

Valamennyi tervezett előadónk megjelent. Az elő-
adások színvonalasak voltak. Az előadások átfogták 
a Kamara helyét-szerepét, a magánbiztonság helyze-
tét, a magánnyomozás, az élőerő és a biztonságtech-
nika aktuális kérdéseit, és választ kerestek a jövő 
irányaira-feladataira.

Nemzetközi rendvédelmi konferencia Pécsett
A rendezvénnyel az volt a célunk, hogy a magánbiz-
tonság témaköre egy ilyen rangos tudományos kon-
ferencia témája legyen, ezzel is ráirányítva a figyel-
met a magánbiztonság sajátos helyzetére.

Az előadások témái, azok színvonala, a résztvevők 
véleménye és a megjelentek száma azt igazolja, hogy 
nagy volt az érdeklődés. Több mint 60 fő vett részt a 
szekció munkájában.
Jelen voltak az ország több megyei szervezetétől 
magánnyomozók, az élőerő és a biztonságtechnika 
képviselői, a rendőrség képviselői, a megbízói oldal 
biztonsági vezetői, sőt még rendőrtiszti főiskolai 
hallgató is ült a sorokban.

Az előadások szerkesztett változata nyomtatásban 
hozzáférhető lesz a Kamara szakkönyvtárában és 
elérhető lesz a rendészeti képző intézmények szak-
irodalmai között.  A kiadvány a Magyar Tudomány 
Napján kerül bemutatásra.

Összefoglalva - a résztvevők véleményére is alapozva 
– a konferencián elhangzottak fontos részét képezik 
a magánbiztonság szakmai kultúrája bővítésének, a 
szakmai elméleti kérdések tisztázását célzó törekvé-
seknek, és nem utolsó sorban e szakmákat művelők 
tekintélye, társadalmi és anyagi megbecsülése javí-
tásának, a biztonság értéke növelésének. 

A kedvező tapasztalatokra alapozva reméljük, hogy 
ez a rendezvény hagyományteremtő szerepet is be 
fog tölteni. 

Czilják József
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Köztudottan súlyos erkölcsi és anyagi gondokkal 
küzd a magánbiztonsági szakmák döntő többsége, 
különösen a személy- és vagyonvédelmi szolgáltatá-
si terület.

A szakmai kamara részéről szinte folyamatos jogsza-
bály módosítási kezdeményezések mellett, pótolha-
tatlanul szükség lenne a saját lehetőségeink kihasz-
nálására is!
A biztonsági szakmákat művelők kritikán aluli jö-
vedelme, a fekete foglalkoztatás, „melyik ajánlat a 
legolcsóbb” szemlélet, a vagyonőrök portássá „deg-
radálásának” mindennapos tapasztalatai stb., mind 
azt igazolják, hogy összefogásra van szükség.

A jelenleg hatályos vagyonvédelmi törvény, valamint 
a szakmai kamara részére meghatározott működési 
keret egy sor olyan lehetőséget biztosít számunkra, 
amelyekkel nem igazán élünk, tehát saját helyze-
tünk javítása érdekében nem tesszük meg mindazt, 
amit mi is megtehetnénk!

Mindenekelőtt ÖSSZEFOGÁS-ra lenne szükség a 
vállalkozások és a tagok részéről egyaránt.
 

– Abba kellene hagyni a Kamara kritizálását, inkább 
fel kellene ismerni, és ki kellene használni a benne 
rejlő lehetőségeket. Ugyanis mi vagyunk a – tagok 
összessége – a kamara és az általunk választott kül-
döttek működtetik a szervezetet, Baranya megyében 
például tiszteletdíj nélkül. Látni kell, hogy egyre ne-
hezebb olyan személyeket találni, akik anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül vállalják ezt a feladatot. Ők sok-
kal inkább tiszteletet és megbecsülést érdemelnének 
semmint örökös szemrehányást.
 

– Ki kellene használni a Kamara működésében tör-
vényesen rejlő lehetőségeket. Ezek közül a legfonto-
sabbak:

Egységes fellépés az adott szakmai kört érintő kér-
désekben, a hatékonyabb érdekérvényesítés ér-
dekében.

Adott szakmai körre vonatkoztatva szakmai szabá-
lyok megfogalmazása, tehát önmagunk szabá-
lyozása ahelyett, hogy mástól várjuk ezeket a 
szakmai szabályokat.

Használjuk ki a lehetőségeinket!
Törvénytelenséget vagy szakmai érdekeket sértő je-

lenségek felszínre hozása, bejelentése a Kama-
rának.

Szakmai képzési-továbbképzési igények megfogal-
mazása, ebben a Kamara szervezési és anyagi 
lehetőségeinek jobb kihasználása.

Szakmai csoportok megalakítása, tapasztalatcsere, 
előadók meghívása, konzultációs lehetőség.

Az eddigieknél sokkal jobban bemutatni, hogy egyes 
szakterületek képviselői mire képesek, mit tud-
nak ajánlani a megbízóknak. Ennek szervezeti 
kereteit a Kamara meg tudja teremteni.

Következetesen és rendszeresen hírt adni olyan ki-
emelkedő helytállásokról, ahol a biztonsági 
szakma képviselője közmegelégedésre tette a 
dolgát. Ezeket összehangolva, a Kamara kere-
tein belül lehetne a média felé továbbítani. Ez 
rendkívüli mértékben erősítené a társadalom-
ban a biztonsági szakmák és azok képviselői 
iránti megbecsülést és bizalmat.

A fentiek, csupán néhány fontosabb elem a lehetősé-
gek tárházából.

Amennyiben megalakulnának a szakmai csoportok 
és megfogalmaznák saját napi tapasztalataikra ala-
pozott gondjaikat-igényeiket, ez a kör tovább széle-
síthető.

Az azonban bizonyos, ha nincs szervezeti egység 
(Kamara), akkor a jelenleginél sokkal hátrányosabb 
helyzetben tudnának csak működni a biztonsági 
piac szereplői, és sokkal nagyobb lehetőséggel élhet-
nének a törvénysértő módon működő személyek és 
szervezetek.

Bízom abban, hogy írásommal további gondolato-
kat ébresztettem és ennek hatására gyorsabban és 
hatékonyabban tudunk a szakmai önigazgatás útján 
haladni.

                                                                                                  
Czilják József

általános témák



SZVMSZK Kamarai Értesítő4

Adjunk hírt a pozitív 
eseményekről!
 
Tisztelt Olvasó!

Közös elhatározással indítsuk útjára az alábbi 
kezdeményezést:
Határozzuk el, hogy minden elfogásról, kár-
megelőzésről, életmentésről, stb. összefoglaló 
néven: kiemelkedő helytállásról hírt adunk.
Minden vállalkozás jelöljön ki egy felelőst, aki a 
kamarában működő szerkesztőbizottsággal tart-
ja a kapcsolatot és továbbítja az információt, az 
adatvédelmi törvény és az üzleti titok követelmé-
nyeit messzemenően szem előtt tartva. Az infor-
máció az érintett kapcsolattartóval egyeztetett 
tartalommal jelenne meg. A szerkesztőbizottság 
feladata lenne, hogy a médiában ez megfelelő 
hangsúlyt és nyilvánosságot kapjon.
Egy adott időszak után értékelni lehetne, hogy 
hol történt több és fajsúlyosabb olyan esemény, 
mely a közvélemény pozitív befolyásolását leg-
inkább elősegítette, és ezt – megfelelő híradás 
mellett – elismerésben részesíthetnénk. Ez jó 
reklám lehetne annak a személynek és vállalko-
zásnak, aki ezt a címet elnyeri. (Talán vándor-
serleg is lehetne).
Amelyik vállalkozás, vagy tagtársunk csatla-
kozni kíván a kezdeményezéshez, jelezze szán-
dékát a Kamara titkáránál.
Ugyanitt természetesen szívesen fogadunk to-
vábbi javaslatokat-észrevételeket.
Elérhetőség: 72/534-955 vagy pecs@szvmszk.hu 
Remélem sokan fognak jelentkezni és élnek a 
pozitív híradás adta lehetőséggel, hogy saját 
szakmájuk jó hírének kovácsai lehessenek!

Czilják József

Olvasói levél
A levélből és a válaszból kiszerkesztettük azokat az 
adatokat, amelyek alkalmasak lennének írójának be-
azonosítására. 

Tisztelt Cím!

Előre is elnézésüket kérem nevem elhallgatása miatt, 
de munkahelyem féltése miatt szeretnék csak egy 
email címet meghagyni. Olvastam a Kamarai Érte-
sítő legutóbbi számát és a benne foglaltak, miatt for-
dulok önökhöz levelemmel. A 12. Oldalon olvastam 
Pataki Rezső úr cikkét melynek címe „Mi fontos a 
biztonsági őrnek”. Ennek hatására, valamint az en-
gem és kollegáimat ért kisebb- nagyobb igazságta-
lanságok miatt döntöttem úgy, hogy segítségért és 
tanácsért fordulok önökhöz, illetve Pataki úrhoz.   
A cikkben hat olyan pontot soroltak fel, amelyet je-
lenlegi munkáltatóm lényegében sorozatosan meg-
szeg, vagy egyáltalán nem vesz figyelembe. 
Az első pontban foglaltak miatt nem kívánom ma-
gam megnevezni, azt hiszem ez érthetővé válik a 
levél olvasása után. Munkahelyemen két kollegával 
dolgozok felváltva 24 óra szolgálat, 48 óra szabadidő, 
ez átlagban havi 240-264 munkaóra, aminek a díja-
zása 400/óra. (havi 96000 Forint) Sajnos a 3 havonta 
változó munkaszerződés miatt azzal sem vagyunk 
tisztában, hogy éppen mennyire vagyunk bejelentve 
és hogy hova. Az adóbevallás elkészítésekor derült 
ki, hogy a tavalyi évben volt olyan időszak amikor 
feketén dolgoztunk, ez persze csak utólag derült ki. 
Volt olyan is, hogy a bérlapon bruttó 160.000 forint 
szerepelt ebből a levonások után kézhez kellett vol-
na kapnunk, kapnom körülbelül 113.000 forintot. 
Kérdem én az a 17.000 forint hova tűnt el hónapokon 
keresztül??? És kihez lehet ilyenkor fordulni???
Éves fizetett szabadság??? Ha valakinek valami gond-
ja van és nem tud munkába állni oldja meg ahogy 
tudja, cseréljen a kollegákkal vagy szerezzen maga 
helyett valakit. A bérlapon persze az van feltüntetve 
hogy heti öt napot dolgozok napi  nyolc órában és 
néha, néha kiadnak egy szabadnapot, hogy legyen 
látszatja. Olyan, hogy éjszakai pótlék vagy hasonló 
még csak nem is hallottak. 
Emberhez illő munkakörülmények??? A telet egy 12-
15 négyzetméteres bodegában töltöttük ahol se víz, 
se fűtés nem volt. Saját költségre vásároltunk egy 
elektromos hősugárzót mert a beígért fűtés decem-
ber végén sem érkezett meg, amit a vezetőség napról 

napra halogatott. Nem volt megfelelő mosdó sem a 
környéken. Képzelje el a tisztelt olvasó hogy milyen 
kellemes lehetett a 30cm-es hóban kiballagni a kö-
zeli erdőbe ha a szükség úgy kívánta. Hiába végzi el 
a dolgát az ember szolgálat előtt, ha egyszer menni 
kell, akkor menni kell.
A másik érdekesség a munkaruha. 11 hónapja kaptam 
egy darab fekete pólót. Ám minden ellenőrzés során 
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belekötöttek a formaruha hiányába, tehát elvárták 
volna hogy a télen egy pólóban teljesítsek szolgálatot 
mert nem volt más. Nemrégiben hoztak egy inget, 
egy mellényt, és egy darab nyakkendőt a nyárra. Ez 
eddig nem is lenne baj, de mikor kézhez kaptam az 
esedékes fizetést meglepődve tapasztaltam hogy a 
borítékra fel volt tüntetve, hogy mínusz 7000 forint 
ruhapénz! Ami nem szerepelt sem a bérlapon levo-
násként, de még csak egy átvételi elismervényt sem 
adtak róla. Könyörgöm, 7000 forint egy olyan ingért 
amin két helyen szerepel a cég logója, (hasonló ing 
egy kínaiban vagy egy nagyáruházban 1000-1200 

forint) és egy sima fekete mellényért (munkaruházati-
ban 2000-2500) valamint egy nyakkendőért (tesco 500 
ft) nevetséges, megalázó, kizsákmányoló.
A fent leírtak miatt panasszal élni a vezetőség felé nem 
merek, nem merünk, a válasz úgyis az  lenne, ha nem 
tetszik menj máshova. Szívesen megnevezném a céget 
is de mint már említettem nem tudom, hogy valójában 
hol is dolgozok, a formaruhán  XY Security szerepel, 
a munkaszerződésen YX Kft, a bérlapon WY Security. 

Egy kihasznált vagyonőr. 

Tisztelt Kolléga!

Megint megerősített abban a tudatban, hogy alapjai-
ban kell Magyarországon a munkavállalók jogait át-
alakítani. Amiről ír, hogy Önökkel szemben milyen 
jogtalanságokat követnek el, az sajnos mindennapos. 
A polgári biztonság területén dolgozókkal kapcsola-
tosan a jogszabálysértés már elérte a 90%-ot. A hely-
zet tragikus, de nagyon sokan dolgozunk azon, hogy 
a politika, a jogszabályalkotás megváltozzon, így az 
Önök helyzete és általában a munkavállalóké is ja-
vuljon. Írja, hogy 400 Ft-ért dolgoznak óránként. A 
jelenleg hatályos kormányrendelet a garantált bér-
minimumot, ami Önöknek jár, 515 Ft/órában hatá-
rozza meg. A munkakörülményeik nem méltóak az 
emberhez, törvénysértések sorozatának áldozatai!
Sajnos nekünk, mármint a Kamarának nincsenek 
közvetlen érdekvédelmi jogaink, csak a  jogalkotók 
felé van érdekképviseleti jogunk, de tanácsot adhatok. 

Ma Magyarországon a munkával kapcsolatos jogsér-
tésekkel az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 
Főfelügyelet (OMMF) foglalkozik, de nagyon fontos, 
hogy a munkavállaló is felelős a törvényes foglalkoz-
tatásért!!! Tehát ha munkaszerződésük van, akkor 
érdemes elkezdeni bármit. Az OMMF-nél lehetőség 
van a bejelentő névtelenségére, de azt Ön is tudja, 
hogy ha egy munkahelyen csak néhányan dolgoznak, 
akkor nagy a veszélye, hogy elveszti a munkahelyét 
a bejelentő. Ilyenkor célszerű, hogy több szolgála-
ti helyen kell kezdeményezni az ellenőrzést, és csak 
valahol középtájon a bejelentőét, akkor van esély a 
névtelenségben megmaradni. Tapasztalatunk, hogy 
a munkavállalók védik foglalkoztatójukat, nem nyi-
latkoznak az őket ért törvénysértésekről, hátrányok-
ról, mivel úgy gondolják, hogy  jobb a törvénytelen 
96.000 Ft. mint a semmi, ami érthető is.
  
Tisztelettel: Pataki Rezső

Jogsegélyszolgálat
A próbaidő alkalmazása

Általános jelenség, hogy a munkáltatók a munka-
szerződésben próbaidőt kötnek ki, amely alatt a 
munkaviszony azonnali hatállyal és indokolás nél-
kül megszüntethető.
Próbaidő mind a határozott, mind a határozatlan 
időtartamú munkaszerződés esetén alkalmazható, 
azonban csak az első szerződés-kötés során és leg-
feljebb 3 hónap időtartamra köthető ki.
A gyakorlati alkalmazás során figyelmet érdemel az 
is, hogy a próbaidő, annak lejártát követően nem 
hosszabbítható meg.

Kifejezett jogszabályi rendelkezés ugyan nincs e 
tárgyban, azonban ha a felek egymást követően, 
több alkalommal határozott időre kötnek munka-
szerződést, így például egy – egy hónapra kötik a 
szerződést, akkor a második, harmadik szerződés 
már nem tartalmazhat rendelkezést a próbaidőről, 
ugyanis tartalmilag ekkor is az elsőként kikötött 
próbaidő meghosszabbításáról beszélhetünk.

Jogszabály nem tiltja, hogy a felek 3 hónap időtar-
tamra kössenek határozott idejű munkaszerződést 
és egyidejűleg 3 hónap próbaidőt kössenek ki. Ha 
azonban a határozott idő lejártával ismét ugyan-
ilyen szerződést kötnek, tehát a munkaviszony az 
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újabb határozott idő alatt bármikor, indokolás nél-
kül megszüntethető, az már rendeltetésellenes jog-
gyakorlásnak minősül, hiszen a munkavállaló huza-
mosabb ideig, 3 hónapon túl is bármikor számíthat 
a foglalkoztatása megszűnésére anélkül, hogy fel-
mondási időre igényt tarthatna. 
A több, időben közvetlenül egymást követő munkavi-
szonyban alkalmazott, tehát ismételten kikötött pró-
baidő esetén, annak érvénytelenségére lehet hivatkoz-
ni. Ha pedig a bíróság az ismételt próbaidő alkalmazá-
sát jogellenesnek minősíti, úgy az annak alapján tör-
tént munkaviszony-megszüntetés is jogellenes lehet.

A munkaviszony próbaidő alatt is megszüntethe-
tő felmondással, amely esetben biztosítani kell a 
felmondási időt és egyben fennáll az indokolási 
kötelezettség is. Ha tehát a felek bármelyike élni 
kíván azzal a lehetőséggel, hogy indokolás nélkül 
és azonnali hatállyal szüntesse meg a jogviszonyt, 
akkor az írásba foglalt nyilatkozatnak azt kell tar-
talmaznia, hogy „próbaidő alatt azonnali hatály-
lyal megszüntetem a munkaviszonyt”. Ha ugyanis 
a felek bármelyike a „próbaidő alatt felmondom” 
kifejezést használja, akkor az általános szabályok 
irányadók, tehát a 30 napos felmondási idő utol-
só napján szűnik meg a munkaviszony, nem pedig 
azonnali hatállyal.

A készenléti jellegű munkakörről

A vagyonőrök munkaszerződésében gyakran olvas-
ható, hogy a munkáltató a munkakört készenléti jel-
legűnek tekinti. Ez esetben a napi teljes munkaidő 
12 órára növelhető az általános szabályok szerinti 
napi 8 óráról és miután a munkaidő egyenlőtlenül 
beosztható, így akár napi 24 órás szolgálatot is ellát-
hat a vagyonőr.
Fel kell hívnom azonban a figyelmet arra, hogy a ké-
szenléti jellegű munkakör esetén is alkalmazandó a 
Munka törvénykönyvének a pihenőidőre vonatkozó 
rendelkezése, tehát 24 óra munkavégzés után kötele-
ző kiadni a munkavállaló részére a pihenőidőt.

Tartalmát tekintve a vagyonőrzés nem feltétle-
nül készenléti jellegű munka. A készenléti jellegen 
ugyanis azt kell értenünk, hogy a munkaidő leg-
alább egyharmadában nincs tényleges munkavég-
zés és ezt az időtartamot a munkavállaló pihenéssel 
töltheti, vagy a munkafeladatok jellege az átlagosnál 
lényegesen kisebb munkaintenzitást igényel.

Bizonyos munkáltatók a minimálbérnél lényegesen 
alacsonyabb munkabért fizetnek a munkavállaló-
iknak arra hivatkozással, hogy éjszakánként keve-
sebb a munkafeladat, tehát elvileg pihenni is lehet. 
A magatartásuk azonban nem következetes, mert ha 
éjszaka, amikor az őr, – a munkáltatója véleménye 
szerint pihenhet –, vagyon elleni bűncselekményt 
követnek el az őrzött objektumban, akkor felelős-
ségre vonják a munkavállalót és esetleg kártérítést 
igényelnek tőle.

Ha a munkát a munkáltató készenléti jellegűnek 
tartja, akkor valóban biztosítania kell a pihenés le-
hetőségét. Munkavégzést, ide értve a járőrözést is, a 
munkaidő legalább egyharmadában nem követelhet 
meg és akkor sem emelhet kifogást, ha a munkaidőn 
belüli pihenőidőben, például éjszaka anyagi kárt 
okoznak az elvileg őrzött telephelyen. 

Felmerül a kérdés, ha egy cég készenléti jellegű mun-
kát vár a vagyonőrtől és emiatt nem akarja legalább 
a minimálbért megfizetni, tehát lehetőséget ad arra, 
hogy a munkaidő egy részében az őr ne végezzen 
munkát, ne lássa el a vagyonvédelmi feladatait, ak-
kor teljesíti-e a megrendelőjével kötött vállalkozási 
szerződésben foglaltakat?

 Dr. Gajda Zoltán

Etika az oktatásban? 
Ugyan már!
Motto: Akinek nem inge ne vegye magára, 

 Akire ráillik, az öltözködjön!
 (Dr. Leyrer Richard)

Sorban kapom a telefonokat, a szórólapokat, olvasom 
a hirdetéseket, hogy „INTENZÍV OKJ-s SZAKMUN-
KÁS KÉPZÉS, FEGYVERVIZSGA LEHETŐSÉG,  
RÉSZLETFIZETÉSSEL, ÁLLÁS LEHETŐSÉGGEL!”

Menjünk sorba:

Intenzív képzés
Azt jelenti, hogy fizess, egy kicsit segítenek a vizs-
gára és kész! Max. 25–40 óra! (Nemrég 320 óra volt 
kötelezően!!!)
Ha fizetsz, kapsz 4-6 óra felkészítést, de a csoport 
65-95%-a biztosan bukik!

általános témák
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A hozzászólásokban elhangzott, hogy a megválto-
zott struktúra (IRM-BM) minden bizonnyal hoz 
majd olyan változásokat, amelyekről jelenleg nem 
rendelkezünk információval, de feladatokat fog je-
lenteni a felnőttoktatás menetében.
A konferencián részt vett Veres Károly, a Kamara 
Országos Oktatási Bizottságának vezetője.

A konferencia mottója: Igényesség a képzésben és 
vizsgáztatásban…

Szerkesztőbizottság

Konferencia az oktatásról
Konferenciát szervezett az SZVMSZK Baranya Me-
gyei Szervezete a három szomszéd megye oktatási és 
képzési szakcsoportjai, a képzést folytató, valamint 
vizsgákat lebonyolító szervezetek képviselői, illetve 
a megyei elnökök részére.
A konferencián a szakcsoportok vezetői értékelték 
a képzés 2009. évi tapasztalatait, megerősítve, hogy 
a felvetett problémák azonosak nem csak a három 
megye, de az ország egészét illetően is.
Kutiné Szikszai Erika a PRKK osztályvezetője a biz-
tonsági őr szakképzés vizsgáztatásának tapasztala-
tairól és feladatairól szólt.
A megváltozott „felnőttképzési törvény” (2001. évi 
CI. tv.) legfontosabb kérdéseit elemezte Baranyainé 
Krasznai Ainó a DDRMK főosztályvezető helyettese.

Akkor kapod meg a szakmunkás bizonyítványt a 
vizsga után, ha fizettél!
Állásod akkor lesz, ha keresel magadnak, mert a le-
hetőség azt jelenti!

Olyan cég is van, amelyik 140.00–150.000 forint fi-
zetést is ajánl, de még senki sem kapta meg sem az 
állást és természetesen a pénzt sem!

Én vizsgáztatok szakmunkásvizsgán, oktatok rá-
épülést, de most nyilvánosan kijelentem, hogy örök 
életemben lelkiismeret furdalásom lesz, mert nincs 

szívem követelni a szakmai tudást azoktól, akiknek 
pénzét mézesmadzag húzogatásával elszedik, akik 
ebben látják életük reményét, és néha az utolsó szal-
maszálat, hogy megéljenek, eltartsák családjukat.

A ráépülésnél mindig ellenőrzöm mit tud a csapat, 
és érdekes, ugyanazon oktató cég tanfolyamairól ki-
jöttek nem tudják a válaszokat! Vajon miért? Lehet, 
hogy az én hibám, mert nem az ismert vizsgakérdé-
seket teszem fel! Mea culpa, mea maxima culpa!

Pataki Rezső

általános témák
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Rövid, de fontos hírek
MEGALAKULT A KAMARA LOGISZTIKAI 
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TAGOZATA
Cél az eddig kevésbé gondozott logisztikai, 
szállítmányozási biztonsági szakág fejlesztése.
A Kamara élőerős tagozatának része.
Feladata a szakmai szabványok megalkotása, 
jogszabály-előkészítésben való részvétel, a szak-
ági kultúra terjesztése a kamarai tagság köré-
ben, konzultáció a megbízói szervezetekkel.

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁS
Akik elmulasztották befizetni tagdíjukat és 
ezért törölni kell a kamarai nyilvántartásból, 
már a hátralék kifizetésével sem állíthatják 
helyre a tagsági viszonyt!
A törlő határozat ellen fellebbezni nem lehet, 
csak a Bíróságtól kérhető a határozat felülvizs-
gálata. (illeték 20.000 Ft.)
A tagdíjhátralék behajtására az Alapszabályban 
meghatározott módon kell intézkedni.
Részletek a Kamara honlapján:
www.szvmszk.hu

ELNÖKSÉGI HATÁROZAT
Az országos elnökség úgy határozott, hogy a 
szolgálat közben haslövést szenvedett vagyon-
őrt 100.000,-Ft-al támogatja. 
Az elnökség indokoltnak látja, hogy bizonyos 
munkakörökben megillesse a biztonsági őröket 
a fokozott jogi védelem, és közfeladatot ellátó 
személlyé kellene nyilvánítani ezeket a munka-
kört betöltőket. 

Szerkesztőbizottság

zavartalansága összhangjának megteremtését ered-
ményező elvek érvényesítésére.
Az elhangzott előadások magas színvonalon járultak 
hozzá a konferencia céljának megvalósulásához.
A szöveggyűjtemény a rendezvénybiztosítással, ren-
dezvények szervezésével foglalkozó szakemberek, 
valamint a téma iránt érdeklődők fontos szakmai 
forrásanyaga lehet.
A kiadvány Kamaránk Baranya Megyei Szervezete 
könyvtárában hozzáférhető.

Czilják József

Pályázati felhívás
Az SzVMSzK Budapesti Szervezete pályázatot 
hirdet a magánbiztonsági ágazatban fegyveres 
szolgálatot ellátó vagyonőrök speciális (szituá-
ciós) lőkiképzési tematikájának megírására

A pályamunkákat 2010. november 19. 14 óráig 
az SzVMSzK Budapesti Szervezete címére kell 
beküldeni.
A beküldött pályamunkák formai kritériumai: 
minimum 10, maximum 15 A4 szabványoldal 
terjedelem. A rajzok, fényképek vagy táblázatok 
száma nincs korlátozva, használatuk kifejezet-
ten ajánlott. 
Csak jeligével beküldött anyagok vehetnek részt 
a pályázaton.
A pályázat helyezettjei az alábbi díjakban része-
sülhetnek:
  I. helyezett: bruttó 100.000 Ft.
 II. helyezett: bruttó   70.000 Ft.
III. helyezett: bruttó   50.000 Ft.
A pályázat részletei a kamara honlapján 
 – www.szvmszk.hu – olvashatók.

Szerkesztőbizottság

Új szakmai kiadvány

Megjelent a „Kultúra biztonsá-
ga Pécs 2010” címet viselő
szöveggyűjtemény

A fenti címen 2009. május 19-
20.-án Pécsett került sor nem-
zetközi konferencia megtartá-
sára, melyben Kamaránk társ-
szervezőként vett részt.
A konferencián elhangzott elő-

adások nyomtatott formában is megjelentek.
A konferencia célja volt, hogy a rendezvényszerve-
zőket, az önkormányzatok képviselőit, valamint a 
biztonságvédelmi szakma érintett tagjait felkészítse 
a tömegrendezvények biztosításából adódó felada-
tokra. Ráirányítsa a figyelmet az EKF címmel együtt 
járó idegenforgalom kezelésére, egymást követő és 
átfedő rendezvények biztonságos lebonyolításából 
adódó feladatokra, a város élete és a rendezvények 

általános témák
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Ezeket a jeleket, az egyik nyári napon 
valóságtartalommal töltöttük meg.

A nyári nagy forróság arra ösztönözte 
a betörőket, hogy áthelyezzék bűnös 
tevékenységeiket a hajnali kellemesen 
hűvös időpontokra. 
Városunk egyik iskoláját sikerült 
meglátogatnia egy elkövetőnek, de a 
vakáció ideje alatt nem a tudásszomj, 

inkább az üresen hagyott épület vonzotta. Mint any-
nyi társa, ő sem számolt azzal, hogy az épületben 
elektronikai eszközök felügyelik az értékeket, és sok 
esélye nincs arra, hogy észrevétlenül lépjen a védett 
területre.
Hajnali 3 óra 38 perckor kapta az értesítést az LDSZ 
Kft. biztonsági diszpécser szolgálata, hogy ellenőriz-
ni kell az iskolát. A forgalommentes utakon zavar-
talanul haladva a kivonuló szolgálat percek alatt a 
helyszínre érkezett. Már az autóból feltűnt, hogy 
betörés történt, és még mozgás van az épületben. A 
helyszínre érkező rendőrséggel közös akcióban sike-

Mélyrepülésben a bűnözés európa kulturális fővárosában
rült a betörőt a legfelső szintre üldözni, aki az elfo-
gástól való félelmében leugrott a tetőről. 
A forrónyomos keresést a hatóság megkezdte, az 
LDSZ kivonuló járőrszolgálat őrei a tapasztalatokat 
leszűrve, munkájukat jól végezve visszatértek telep-
helyükre.

Bálovics János
LDSZ Kft.

Sokan panaszkodnak, de sokszor érzi is az ember, 
hogy a biztonsági szakmának nincs meg a kellő te-
kintélye, lenézik ezt a munkát végzőket, közhiedelem, 
hogy az megy biztonsági őrnek aki nem akar dolgoz-
ni, kerüli a felelősséget, semmittevéssel keresi meg 
a pénzét. A közhiedelemmel nem foglalkozom, de 
a tekintély kérdésével igen. Azt hiszem, a megfelelő 
tekintélyt nekünk a biztonsági szakmában dolgozók-
nak kell kivívnunk. Ennek nagy része nem kíván kü-
lönösebb erőfeszítést, mert az emberek nagyon sok-
szor felszínesek, a külső alapján ítélnek, és általánosí-
tanak. Az első, amit meg kell fontolni, az öltözködés. 
Ha valakire ránézünk ruházata alapján, annak tisz-
tasága, az összkép, mérethelyessége, már kialakít egy 
bizonyos véleményt bennünk. Néhány napja egyik 
üzletben láttam kollégát fehér ingben, sötétkék nad-
rágban, tetszetős formaruhában, de a lábán agyon-
taposott, kifakult, világoszöld velur sportcipő volt. 
Vagy ízlés ficama, vagy pénzhiánya volt, hogy nem 
tudott megvenni egy egyszerű fekete cipőt, ami nem 
drágább pár ezer forintnál. Rossz volt ránézni. Ide 
tartozik a tisztaság. Nagyon kellemetlen a koszcsíkos 

fehér ing, de az átható, több napos savanyú izzadság 
szag is a taszító dolgok közé tartozik. Az ápolatlan-
ság képzetét kelti a borosta. Tudom divat is a „sző-
rös” arcél, de mindenki tudja, hogy miről beszélek. 
Nagyon rossz benyomást kelt a hiányos fogsor, főleg 
ha néhány csonk virít elöl. Ilyen külsővel nehéz te-
kintélyt szerezni. Másik fontos elem a viselkedés. Ál-
landóan zsebre vágott kéz, még akkor is, ha valakivel 

Magunkról

élőerő
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beszél, nem előnyös. (Főleg akkor, ha néha önkénytelenül vakargatja is azt a 
bizonyost…) Szolgálatban dohányozni sem tartozik az elismert dolgok közé, 
mert a szolgálati helyet elhagyva, szívni a staubot nem segíti elő pl. a pénz-
intézet biztonságát. Tapasztalatom, hogy a dohányos biztonsági őr, szolgálati 
idejének 15-20 %-át nem a rábízott feladattal tölti, de ragaszkodik a teljes fi-
zetéséhez! Nem korrekt, visszatetszést szül, nem tekintélyt. Ma már elmúlt a 
nagydarab, kigyúrt, agyontetovált, kopasz biztonsági őrök ideje, akik inkább 
hasonlítottak bűnözőkhöz, félelmet és undort keltettek. Akik ragaszkodnak 
a kopasz „hajviselethez”, a dagadó izmokhoz, a tetkók tömegéhez, azok ért-
sék meg, hogy ez nem a tekintély megszerzésének záloga, inkább akadálya, 
mert az emberek előítéletesek és nem vallják a „ronda de finom” elvet ma-
gukénak. Nem utolsó sorban nagyon fontos a kommunikáció, hogy képes e 
valaki röviden, tömören, érthetően fogalmazni, nem sértően, de hatékonyan 
intézkedni. Ezzel lehet kivívni a tekintélyt! Legvégül mindenkinek tudnia 
kell, hogy sok tisztességes biztonsági őr kiharcolt tiszteletét el lehet rontani 
egy nagyképű, jogszerűtlen és embertelen intézkedéssel, mert hajlamosak va-
gyunk az általánosításra, és nem azt fogják az emberek mondani, hogy a X Y 
őr mit csinált, hanem a biztonsági őrök mit csináltak már megint. Ez nem azt 
jelenti, hogy lehetetlen kivívni a megbecsülést, a tiszteletet, de nem könnyű 
és mindannyiunk munkája kell hozzá.

Pataki Rezső

Ambivalens érzések uralkodtak bennem az idei 
IFSEC közben. Nem változott a kiállítás szervezők 
profizmusa, ugyanakkor érezhető volt, hogy mind 
a kiállítók, mind a látogatók száma csökkent. Bizo-
nyos vagyok abban, hogy nem a biztonságtechniká-
ra van kevesebb szükség, csak a költség racionalizá-
lásnak esett áldozatául a kiállításon való részvétel.
Elmaradtak pl. a korábban rendszeres résztve-
vő forgalmazó cégek, mint pl. a GARDINER, a 
Videor Technical. A kiegészítőket (pl. kameraházak, 
balunok, csatlakozók) gyártók úgyszintén kisebb 
számban jelentek meg. Talán az ő termékeik érté-
ke-árrése nem éri el azt a volument, hogy egy ilyen 
költséges kiállításon való részvétel megtérülhessen.
Némileg átszervezték a kiállítást: Míg néhány éve 
egy-egy külön területre rakták a behatolás-jelző, 
video, tűzjelző, integrált rendszereket gyártó-be-
mutató standokat, addig az idén semmiféle hasonló 
rendszerezésnek nem volt nyoma, kivéve a tűzjelzés-
sel foglakozók piciny sarkát.
A kisebb látogatói áradatnak a költség takarékossá-
gon kívül oka lehet az is, hogy pl. Indiában is tar-
tanak IFSEC-et, de más helyi kiállítások is komoly 
rangot vívtak ki maguknak az utóbbi években pl. 

IFSEC 2010 - beszámoló

biztonságtechnika
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Dubaiban, Brazíliában, Moszkvában, ami a többi 
földrészen dolgozó telepítők-végfelhasználók szá-
mára magukhoz közelebbi lehetőségét teremtette 
meg az újdonságokkal való ismerkedésnek.
Érdekes módon nem állított ki néhány ismert gyár-
tó, így az LG,a GE, a BOSCH, Siemens, CBC, sem. A 
Hitachi, Toshiba továbbra sem érdeklődik az euró-
pai piac iránt. Ugyanakkor a Canon, a Sanyo növelte 
standjának méretét, és kizárólag IP kamerákat mu-
tatott be. Az „arccal az IP felé” jelmondat jegyében 
néhány hálózati eszközt, optikai kábelt gyártó cég 
jelent meg a kiállítók közt, ami pl. 4-5 évvel ezelőtt 
még nem fordult elő.

Elkezdődött az IP kamerák divatosítása, hisz néhány 
standon a mobil telefonoknál, egérnél, pendrive-nál 
megszokott széles szín és formaválaszték jelent meg.
Néhány gyártó még mindig csak egyszerű, 1-4 
kamerát rögzítő szoftvert ad az IP kamerájához. 
Ugyanakkor érezhető a trend egyrészt a video elem-
ző funkciók beépítése irányába, másrészt az IP ka-
merák protokolljainak egységesítése irányába is. To-
vább él a 2 féle filozófia is:

• Vidd ki az elemzést a kamerába, ezzel is spórolj 
sávszélességet

• Hozz be minden képet a központba, majd ott ki-
elemzed egy erős hardverrel. 

Mindezt persze befolyásolja az adott országban ál-
talánosan elérhető sávszélesség is. Tapasztalataink 
szerint pl. Anglia elég gyengén áll a sávszélességgel, 
a Távol-Kelet viszont évekkel előttünk jár.
Büszkék lehettünk magyarságunkra. A 2 kiállító 
egyike az STP Kft. a maga 9,1 MP felbontású IP ka-
meráival díjat nyert az IFSEC-en. Az egyik legna-
gyobb felbontású IP kamera család iránt akkora volt 
az érdeklődés, hogy hatan alig győzték információ-
val ellátni a standjuk látogatóit. Kategóriájukban a 
zsűri szerint csak a Panasonic előzte meg, de olyan 
cégeket utasítottak maguk mögé, mint a …
Ugyanakkor irigykedtem, hisz lett volna hely még 
magyar GSM, hangfény, riasztó ügyeleti vevőké-
szülék, IP kamera, beléptető gyártó számára is. A 
spanyol, francia, koreai, kínai, taiwani cégek egy jó 
része az ő államuk-kamarájuk hathatós anyagi tá-
mogatásával, külön „városrészekben”állítottak ki. A 
hazai gyártóink export lehetőségeit nekünk is ha-
sonló kezdeményezésekkel kellene segítenünk.

Szabó László 
LDSZ Kft.

biztonságtechnika
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2010. június 2-ára a biztonságtechnikai tagozat szak-
mai továbbképzést szervezett, melyre a regionális 
elvnek megfelelően meghívta a szomszédos megyék 
szervezetét is.
A szakmai Kamara megyei szervezetének életében 
először került sor ilyen rendezvényre, remélve, hogy 
egy folyamat indult meg, és erre a tagság is igényt tart. 
A szakmai ülés témájában a betörésjelző és a zártlán-
cú televíziós rendszerek mai újdonságai szerepeltek.
A rendezvényt a kamara megyei elnöke, Czilják 
József Úr nyitotta meg, köszöntötte a szomszédos 
megyék megjelent szakembereit is, sajnálattal álla-
pította meg, hogy Somogy megyéből a várt kollégák 
akadályoztatás miatt nem érkeztek meg. 
Reményét fejezte ki, hogy a szakmai konferenciát a 
jövőben továbbiak követik, egyre növekvő létszám-
mal. Hangsúlyozta, a szakmai fejlődés nélkül nem 
képzelhető el igényes munkavégzés, így végső soron 
piacvesztést szenved el, aki nem képezi magát.

A szakmai előadásra a POWERBIZT Biztonságtech-
nikai Kft. szakembereit kértük fel, akik készséggel 
vállalták a bemutató előadás megtartását.
Az előadás részletezésének igénye nélkül az alábbi fő 
témák szerepeltek a napirenden

Betörésjelző rendszerek és érzékelők 
CCTV kamerarendszerek
IP alapú kamerarendszerek
Rögzítéstechnika

A PARADOX betörésjelző rendszerek hivatalos Ma-
gyarországi képviselete a POWERBIZT Kft., így biz-
tos háttértámogatással áll a telepítők rendelkezésére.
A CCTV rendszerek közül bemutatták a TECHSON 
berendezéseket, az IP alapú technológiából az ACTI 

megapixel kamerákat, rögzítés technikából pedig a 
NUUO berendezéseket és megoldásokat.
A bemutató során az alkalmazásokról készült filme-
ket tekinthettünk meg, gyakorlatban láthattuk a fel-
használás lehetőségeit, azok minőségét.
Az előadást követően szakmai kérdésekre adtak 
választ meghívott előadóink, ismertették a forgal-
mazott eszközök támogatási rendszerét, mely 24 
órás, és a pihenő- illetve munkaszüneti napokon 
is elérhető.
A konzultáció során a jelenlévők gyakorlatban ta-
pasztalat jelenségeket tárgyaltak, jellemző, hogy a 
kérdezz-felelek több mint egy órán keresztül folyt, 
és megelégedettségére szolgált mindkét félnek. 
A szakmai összejövetelt abban a reményben zártuk 
a kis létszámú, de lelkes és aktív kollégákkal, hogy a 
következő alkalommal talán nagyobb számban ta-
lálkozunk, a tagság igénye alapján összeállított te-
matika feldolgozása érdekében. 

Tóth Gábor

Biztonságtechnikai Szakmai Nap Pécsett

biztonságtechnika
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Vii. Országos Magánnyomozói Konferencia
PÉCS, 2010. szeptember 7–8.

Régóta várt esemény színhelye volt városunk! Pécs, 
Európa Kulturális Fővárosa adott otthont a VII. Or-
szágos Magánnyomozói Konferenciának.
E fontos és izgalmas szakmai esemény jelentőségét, 
információgazdagságát növelte, hogy a hazai ma-
gánnyomozók tanácskozásával egy időben zajlott 
városunkban a Nemzetközi Detektív Szövetség köz-
gyűlése is. 
A két esemény résztvevői közös ünnepi megnyitót 
tartottak, amelyen a Pécsi Művészeti Gimnázium 
tanulói adtak színvonalas műsort.
Megyei szervezetünk elnöke, Czilják József köszön-
tötte a megjelenteket, az összes megyéből érkezett 
több mint száz magyar és külföldi kollégát, vendé-
geinket, a város és megye rendőri vezetőit, a társ 
szakmai kamarák és a városháza képviselőit.
A konferenciát Német Ferenc, a Kamara Országos 
Elnöke nyitotta meg.

Több volt, mint egyszerű protokoll-köszöntő, őszin-
te meleg szakmai bátorítás, biztatás volt a két nagy 
tekintélyű szervezet vezetőjének hozzászólása: Tony 
Imossi az Egyesült Királyságból, aki mint a Nemzet-
közi Detektív Szövetség főtitkára, és Rasid Ali Ma-
lik, Pakisztánból, mint a WAD – a Detektívek Világ-
szövetségének – elnöke kívánt hasznos munkát és a 
jövőben jó együttműködést szervezeteink között.
A megnyitó ünnepség része volt az ANDR – Ro-
mán Detektív Szövetség – és az SZVMSZK közötti 
együttműködést segítő Nyilatkozat aláírása, ame-
lyet magyar részről Németh Ferenc elnök, román 
részről Maria Bumbaru elnök írtak alá. 

A szakmai konferenciák eddigi hagyományait gaz-
dagítva új színfolt tarkította az események sorát: A 
megnyitót követően rendeztük az úgynevezett Lob-
bi Parti-t, amely egy kötetetlen beszélgetésre, szak-
mai kapcsolatépítésre adott lehetőséget. Itt több cég 
mutatta be szolgáltatásait: Vodafone Magyarország 
Zrt., az LDSZ Vagyonvédelmi Kft., valamint a Tifon 
Europe Kft.

A két napos konferencia néhány, figyelemre méltó 
előadásból adunk ízelítőt olvasóinknak: 
A „Magánnyomozói szerződéskötés kulcskérdései 
gyakorlatiasan” című előadást Dr. Szövényi György, 

a Magyar Biztonságvédelmi Egyesület főtitkára tar-
totta. Beszélt a nyomozási szolgáltatásunk jellemző-
iről, a megbízó-megbízott kapcsolatáról, részletesen 
kivesézte a jó szerződés kritériumait!

Így a magánnyomozói szerződéskötés előkészítését, 
a szerződések szükséges tartalmi elemeit, kulcskér-
déseit. Rámutatott arra, hogy egy szerződés akkor 

IKD elnökség: Georg Hirtl, Marus Wekst, Tony 
Imossi főtitkár

magánnyomozás
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jó, ha az aláírás után soha nem kell „elővenni!” – va-
gyis a felek elfogadják és megbíznak egymásban!

Dr. Szűcs György kommunikációs tréner a „Nem 
igaz kommunikáció a magánnyomozói munkában” 
címmel tartott rendkívül érdekfeszítő, humoros pél-
dákkal illusztrált előadást, amelyből megtudhattuk, 
hogy mindenki hazudik és a magánnyomozónak a 
megfelelő munkafeltételek megteremtéséhez, ha-
zudnia kell, ez létérdeke! (Pl.: Megkérdezik egy fe-
dett megfigyelés során a kollégát: „Ki maga, és mit 
csinál?” Ugye erre nem mondhatjuk azt, hogy „Ma-
gánnyomozó vagyok és Önt figyelem!”) 

Dr. Agárdi Tamás klinikai írásszakértő, szakpszi-
chológus „A korszerű íráspszichológia, grafológia 
lehetőségei a magánnyomozásban” című előadásá-
ban  tájékoztatást adott az íráselemzés jogi hátteré-
ről,  a klinikai írásszakértői munka használhatósá-
gáról  a magánnyomozás során. Utalva az előző elő-
adásra is, beszélt arról, hogy az írásvizsgálat a nem 
igaz kommunikáció felderítésének hatékony eszkö-
ze. Végül valós ügyekből vett példákkal demonst-
rálva bemutatta a számítógéppel végzett dinamikus 
írásvizsgálat (grafometria) valamint a hőkamerás 
hazugságvizsgálat lehetőségeit és gyakorlati alkal-
mazhatóságát.
Kiemelést érdemelnek még a magánnyomozás tech-
nikai eszközeiről tartott előadások is, amelyek ma 
már elengedhetetlen kellékei a szakmának, (képrög-
zítők, hangrögzítők, nyomkövetők, GPS, valamint a 
lehallgatás elleni védelem lehetőségei).

Végezetül, örömmel tájékoztatjuk kollégáinkat, 
hogy jó ütemben halad az önálló magánnyomozói 
törvény előkészítő műhelymunkája. Erről szólt rész-
letesen a téma szakavatott ismerője, a törvényter-
vezet szerzője, dr. Mészáros Bence, aki a PTE jogi 
karának oktatója. Beszélt a jelenleg hatályos törvény 
ellentmondásairól, jogi abszurditásáról, valamint a 
külön törvény szükségességéről és előnyeiről.

Mint a konferencia résztvevői, őszintén nyugtázhat-
juk, hogy egy színvonalas, hangulatában kellemes 
szakmai rendezvénynek lehettünk részesei a pécsi 
Pátria Hotel falai közt. A soron következő kamarai 
tagozati üléseken még részleteiben visszatérünk az 
elhangzott és megvitatott témákra.

Gonda Ágnes és Réger János
magánnyomozók

magánnyomozás
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Egy életmentés 
története
(Elmondja egy aktív magánnyomozó, nyugdí-
jas rendőr)

Júniusban az egyik este ismerősöm azzal hívott 
fel, hogy barátnőjétől kapott egy sms-t, mely 
szerint már nem bírja tovább és felakasztja ma-
gát. Kérdésemre elmondta, hogy a barátnőjének 
megromlott a kapcsolata a férjével, az elmúlt 
időszakban többször panaszkodott ez miatt, 
rossz idegállapotban volt. Azt is mondta, hogy 
az sms-t kb. fél órája kapta, de nem tudja, mit 
kezdjen vele. Mondtam neki, hogy azonnal hív-
ja a rendőrséget, mivel több mint 20 éves bűn-
ügyi tapasztalatom alapján tudtam, hogy ha 
valaki leírja öngyilkossági szándékát, az komo-
lyan is gondolja. (Az sms olyan, mint egy bú-
csúlevél és pályafutásom alatt többször volt rá 
példa, hogy így búcsúzott el valaki). Ismerősöm 
felhívta a rendőrséget, ahol közölték vele, hogy 
most nem tudnak kimenni. Nincs emberük és 
megkérték, hogy ha tud, üljön autóba és men-
jen ki a lakáshoz. Miután ismerősöm közölte 
az ügyeletessel, hogy én mondtam neki, hogy 
forduljon a rendőrséghez, mert valószínű, hogy 
komoly a dolog, az ügyeletes kiszólt rádión a 
kollégáknak, akik közül többen régi motorosok 
voltak a szakmában és azonnal tudták, hogy baj 
lehet, ezért rögtön indultak. A bejelentés valós 
volt. A rendőrök az utolsó pillanatban vágták 
el a kötelet, így a kiérkező mentők még életet 
tudtak menteni. A helyszínen lévő egyik rendőr 
felhívott és mondta, hogy amikor meghallották 
a rádióban a nevemet, azonnal megindultak. A 
kolléga megköszönte a segítségemet, majd pár 
nap múlva ittunk rá egy sört, hogy közösen éle-
tet mentettünk.

Arany Igazságok
Elhangzott a „QUO VADIS RENDVÉDELEM?” 
tudományos konferencián

A bonyolult kérdésekre mindig akad egy egy-
szerű, könnyen érthető téves válasz!
 
(Dr. Teke András)

Az üléspontom határozza meg álláspontom, 
amely meghatározza szempontjaimat!
 
(Zámbó Péter)

Az igazság ellentéte nem a hazugság, hanem a 
hamisság! Akkor mi a hazugság? Minden ha-
zugság szándékos megtévesztés, de nem min-
den szándékos megtévesztés hazugság! 
 
(Dr. Janza Frigyes)

Kutya nehéz úgy hazudni, hogy az ember nem 
ismeri az igazságot. 
 
(Dr. Janza Frigyes idézte Eszterházy Pétert)

A nyugodt lelkiismeret alapja a rossz memória. 
 
(Dr. Janza Frigyes)

Aki tudományos előadást vár, az nyugodtan 
menjen büfézni. 
 
(Dr. Szövényi György)

Rosszul képzett, rosszul szocializált munkaerő, 
nem munkaerő. 
 
(Czilják József)

A pénzintézetek biztonsága egyenlő az ügyfelek 
biztonságával. 
 
(Fialka György)

Feljegyezte: Pataki Rezső

színes
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Viccek
Egy társkereső hirdetés: „Félénk fiú megismerked-
ne....hmmm....áhh, mindegy...”

A legyek fociznak az asztalon, és az egyik elmegy 
wc–re . Mikor visszajön, látja, hogy a többiek görcs-
be rándulva fekszenek az asztalon. – Hát itt meg mi 
történt? – Lefújták a meccset!

Autóbalesetet szenved egy család. Az anyós, mivel 
nem volt bekötve, kirepül az ablakon és meghal, a 
család többi tagja kisebb sérülésekkel megússza. 
A helyszínelő rendőrnek feltűnik, hogy a családfő 
rezzenéstelen arccal válaszol a kérdésekre. Szemre-
hányóan megjegyzi: – ...Elnézést, Uram, de az Ön 
anyósa az imént halt meg. Ez nem jelent Önnek 
semmit? Mire a férfi: – Bocsánat biztos úr, ha magá-
nak is így fájna mindene az ütközéstől, mint nekem, 
magának se lenne kedve röhögni...

Két rendőr Amerikába hajózik tapasztalatcserére. 
Ahogy közelednek a parthoz az egyikük nevetni 
kezd, mire a másik azt kérdi:

– Mit nevetsz?
– Látod a felhőkarcolókat?
– Aha.
– Hát így nem volt nagy kunszt felfedezni Amerikát.

Két rendőr beszélget:
– Fázik a kezem.
– Akkor tedd zsebre!
– Nem tudom, mert ott van a kesztyűm!

Csörög a telefon a rendőrségen. Felveszi a rendőr:
– Halló. Tttt–találtam eeeeegy dd–ddddögllllött 
lolvat.

– Hol találta?
– A pepepppee...
– A Petőfi–hídnál?
– Nem, haahhhhhaannnem a ppppee...
A rendőr nem bírja tovább és leteszi. Tíz perc múlva 
újra csörög.

– Tttt–találtam eeeeegy dd–ddddögllllött lolvat.
– Hol találta?
– A pepepppee...
– A Petőfi–hídnál?
– Nem, haahhhhhaannnem a ppppee...
A redőr megint leteszi. Három óra múlva újra csöng 
a telefon.

– Hahalló. Tatttttaláltam egy ddddödöglött lovat.
– Hol találta?
– A peppppe...
– A Petőfi–hídnál?
– Nnnnem cseszd meg, ddddede odahúztam!

A rendőr egy bűnözőt kísér át a bíróságra. Hirtelen 
nagy szél támad, és elviszi a rendőr sapkáját. A gya-
núsított ravaszan azt mondja:

– Őrmester úr! Megengedi, hogy a sapkája után fussak?
– Persze, hogy megszökjél, te kis ravasz? – mondja a 
rendőr – Te csak maradj itt, majd én futok a sapkám 
után!

–Menjen tovább, nincs itt semmi látnivaló! – mondja 
a rendőr.

– Újságíró vagyok, látnom kell, mi történik!
– Azt mondtam, menjen! A részleteket holnap majd 
úgyis elolvashatja az újságban.

Két skót taxit fogad. Már közelednek az úti cél-
jukhoz, mikor az egyikük előkészíti a pénztárcáját. 
Mire másik:

– Hová sietsz? Még nem értünk oda. Addig hátha ka-
rambolozik.

Kovács Béla bemegy a kocsmába, és vidáman fel-
kiált:

– Ma este mindenki a vendégem egy körre!
– Ez igen! – mondja az egyik cimbora. – Úgy látom, 
jó kedved van ma.

– Hát hogyne lenne? Megbízott az önkormány-
zat, hogy hétfőtől én gyűjtsem be a pénzt a 
parkolóautomatákból.
Eljön a hétfő este, Kovács megint megjelenik a kocs-
mában. Odaszól a pincérnek vidáman:

– Pincér! Ma este mindenki a vendégem két körre!
– Látom, tetszik az új állásod, Béla. – mondja a ha-
verja. – Hát még milyen boldog leszel, ha megkapod 
az első fizetésed...
Kovács meghökken:

– Azt mondod, hogy ezért még fizetni is fognak?

Az új múzeumi teremőr első munkanapja után je-
lentést tesz az igazgatónak:

– Direktor úr, igazán elégedett lehet velem. Ma si-
került eladnom egy Chagallt meg egy Rembrandtot.

színes
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Humor a házasságról
Ha egy férfi elcsábítja a feleségedet, legjobb 
bosszú, ha hagyod, hogy megtartsa. 

Házasság után a férj és feleség egy érem két 
oldala lesz; sosem néznek egymásra, mégis 
együtt maradnak. 

Mindenesetre nősülj meg. Ha jó asszonyt 
kapsz, boldog leszel. Ha rosszat, filozófus.

Az esküvő előtt azt mondtad, hogy én vagyok 
az istennőd – mondja a feleség a férjének. 
Úgy is volt, de azóta ateista lettem.

Néhányan a hosszú házasság titkát kérdezik. 
Rendszeresen járunk étterembe, hetente két-
szer. Egy kis gyertyafény, vacsora, lágy zene, 
tánc. Ő kedden megy, én pénteken. 

Egyik feleségemmel sem volt szerencsém. Az 
első elhagyott, a második nem.

A legbiztosabban úgy jegyezhetjük meg felesé-
günk születésnapját, hogy egyszer elfelejtjük. 

Feleségem és én húsz évig boldogok voltunk. 
Azután találkoztunk.

A férj és a feleség vitatkozik: 
– Vedd tudomásul, hogy engem annak idején egy 
orvos is elvett volna! 

– Persze, hogy elvett volna, ha anyád időben jelent-
kezik abortuszra! 
 
Szexuális téren egyre összehangoltabb vagyok a 
feleségemmel. 

– Valóban? 
– Igen. Tegnap például mindkettőnknek fájt a feje. 
 
Egy részeg vizel a parkban. Egy nő elmegy mellette, 
és azt mondja: 

– Micsoda állat! 
– Nyugi, nyugi, fogom – szól a pasi. 

Szex után az ágyban. Feleség: 
– Mire gondolsz? 
– Nem ismered – feleli a férj. 
 

– Mi az, semmit se lőttél? – kérdezi a feleség a vadá-
szatból hazajövő férjét. 

– De, de... 
– Akkor miért nem hoztad haza? 
– Ugyan már, nem vagyunk mi kannibálok...
 

– A tengerre emlékeztetsz... 
– Miért, romantikus vagyok, vad és izgalmas? 
– Nem, beteg leszek tőled... 
 
A feleség odabújik a férjhez, és azt mondja neki: 
– Drágám, súgj valami állati mocskosat a fülembe. 
– Konyha... 

– Volt néhány szavam a feleségemmel. Neki egész 
fejezetei voltak velem. 
 
A feleség reggel így szól a férjéhez: 
– Egész éjszaka engem szidtál álmodban! 
Mire a férj: 

– Honnan veszed, hogy aludtam? 
 
Szőke nő kifakad a férjének: 

– Elegem van az egészből! Sosem jössz haza idő-
ben, éjszakára is kimaradsz. Megcsalsz fűvel–fával! 
Most már abban sem vagyok biztos, hogy te vagy a 
gyerekeink apja!

Jelenetek egy-két(?) házasságból

színes
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Lyoni sertésborda:

Hozzávalók:
1 kg sertéskaraj
4 fej vöröshagyma
Liszt
Tej
Fokhagyma
Só, bors
Mustár
Burgonya

Írjon az üres négyzetekbe 1-től 9-ig 
terjedő számokat úgy, hogy vízszin-
tesen, függőlegesen és átlósan a szá-
mok összege mindig 26 legyen.
Kérdésünk: hányszor fog szerepelni 
az ötös szám?

Elkészítése
(az előkészítéssel együtt két napot igényel!!):

A húst szeleteljük fel, klopfoljuk ki, majd mindkét oldalát sózzuk be.
Egy tálba öntsünk kevés tejet, majd a tejbe törjük bele a fok-
hagymát. Fokhagymából annyi gerezdet használjunk fel, ahány 
szelet hús van.
A fokhagymás tejbe tegyük bele a hússzeleteket, majd öntsük 
fel annyi tejjel, hogy  a húst ellepje.
Az egészet fedjük le és két napra tegyük be a hűtőbe. Időnként 
forgassuk át, hogy mindenhol érje a fokhagymás tej a húst.
Két nap után emeljük ki a húst a tejből és szűrőn jól csöpögtes-
sük le.
Ha lecsöpögött, akkor vékonyan kenjük be mustárral, borsoz-
zuk meg, majd lisztezzük be mindkét oldalát. Ezután a hússze-
leteket süssük szép pirosra.
A vöröshagymát szeleteljük fel, forgassuk meg lisztben, majd bő, 
forró olajban süssük aranybarnára.
Köretként süssünk a húshoz karikára vágott krumplit.
Tálaláskor alulra tegyük a sült krumplit,  arra a hússzeleteket, 
majd a húsra a sült hagymakarikákat.

Rejtvény

színes
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Szakmai visszásságok
Ha Ön kér segítséget a főnökétől – marha.
Ha a főnöke kér segítséget a főnökétől - akkor az együttműködés.

Ha Ön kinéz az ablakon akkor – képtelen koncentrálni a munkára.
Ha a főnöke bámul ki akkor – a mester alkot. 

Ha  Ön nem csinál meg valamit – lusta.
Ha a főnöke nem csinál meg valamit, akkor ő túlságosan elfoglalt.

Ha Ön valamit hosszú ideig csinál, akkor - lassú.
Ha valamit a Főnöke csinál hosszú ideig, akkor ő - alapos.

Ha Ön valamilyen új dolgot csinál – túllépte hatáskörét.
Ha a főnöke talál ki valami újat, akkor ő – kreatív.

Ha Ön hibázik – hülye.
Ha a főnöke hibázik – hiába, ő is csak ember.

Ha Ön vét az etikett szabályai ellen – bunkó.
Ha a főnöke vét az illem ellen – eredeti.

Haladjon a bástyával mezőről mező-
re a sakkban ismert lépésszabálynak 
megfelelően, és húzza ki azt a két 
sort, amely egyik költőnk Üdvözlés 
című verséből származik: 
„S oly bús szívem, hogy még megöllek. 

Nem ma, ne félj, ma üdvözöllek.”

A megmaradt betűkből felülről lefe-
le és balról jobbra haladva megtud-
hatja a költő nevét.

színes



Személy-, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai  

Kamara Tolna Megyei 
Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Tolna Megyei Szervezete

Cím: 7100 Szekszárd, 
Arany János u. 23-25. I. em. 112.

Telefon/Fax: (74) 415-917
 Mobil: Elnök (70) 3319-539

Titkár (70) 3319-661 
E-mail: tolna@szvmszk.hu

Web: www.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
 Hétfő: 8:00–12:00-ig
 Kedd: 8:00–12:00-ig
 Szerda: 8:00–12:00-ig 

és 13:00–16:00-ig

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (70) 212-0225

Személy-, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai  
Kamara Somogy Megyei 

Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Somogy Megyei Szervezete

Cím: 7400 Kaposvár,
Tallián Gy. u. 15. I. em.

Telefon: (82) 511-501
Telefon/Fax: (82) 511-500

Mobil: (70) 967-0780
E-mail: kaposvar@szvmszk.hu

 Web: www.szvmszk.hu 

Ügyfélfogadás
Kedd: 08,30 – 12,00-ig   

és 13,00 – 15,00-ig
Szerda: 08,30 – 12,00-ig   

és 13,00 – 15,00-ig
Csütörtök: 08,30 – 12,00-ig 

Jogsegélyszolgálat
 Telefon: (30) 9567-004
  (70) 459-4913

Személy-, Vagyonvédelmi és  
Magánnyomozói Szakmai  
Kamara Baranya Megyei 

Szervezete

Rövidített név: SZVMSZK
Baranya Megyei Szervezete

Cím: 7622 Pécs,
Siklósi út 1. I. em. 1. 

Lev. cím: 7602 Pécs, Pf.: 268
Telefon: (72) 534-955

Telefon/Fax: (72) 534-954
E-mail: pecs@szvmszk.hu

Web: http://baranya.szvmszk.hu

Ügyfélfogadás
Kedd: 08,00 – 12,00-ig
Szerda: 13,00 – 17,00-ig

Csütörtök: 08,00 – 12,00-ig

Jogsegélyszolgálat
Telefon: (72) 534 955

Kizárólag a félfogadási idő alatt!
Kedd: 15,00 – 16,00-ig

Csütörtök: 17,00 – 18,00-ig

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara  
Baranya–Somogy–Tolna megyei szervezeteinek közös kiadványa  

Felelős kiadó: SZVMSZK Regionális Nonprofit Kft.  
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. | Főszerkesztő: Szél József  

Szerkesztőség: 7622 Pécs, Siklósi út 1. | Telefon: (72) 534-955 | Lapterv és tördelés: Schauermann Tamás  
Nyomdai előkészítés:  Grafikai Műhely, Pécs | Nyomdai munkálatok: BORNUS 2009. Kft., Pécs

Naprakész…
A szakmai tevékenységre vonatkozó alapvető jogszabályok: a 2005. évi CXXXIII. (SzVMt.) és a 2004. évi XXIV. törvény, a 

253/2004. Korm. rendelet, a 22/2006. sz. és a 49/2004. sz. BM rendelet, valamint a kamara Alapszabálya.

Kamarai díjak 2010. január 1-jétől:
1. Regisztrációs díj (csak a természetes személyek fizetik): 2 400,- Ft 4. Különeljárási díj:
2. Tagdíjak:  • Tagsági viszony szüneteltetése (természetes személyek)
•	 Alap tagdíj (minden természetes személy köteles fizetni) 5 900,- Ft/év a tagdíj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
•	 Tervezői névjegyzékben szereplő tag emelt tagdíja 17 800,- Ft/év • Nyilvántartásból ideiglenes törlés (vállalkozások)

3. Nyilvántartási díjak:   a nyilvántartási díj 10%-a, de minimum 1 000,-Ft.
•	 Egyéni vállalkozó 4 800,- Ft/év A tagdíj és a nyilvántartási díj a tárgyévben a január 1.
•	 Jogi szem.-gel nem rendelkező társas vállalkozás (Bt, Kkt, egyéb) 29 800,- Ft/év  és december 31. közötti időszakra szól.
•	 Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (Kft, szövetk., egyéb) 41 700,- Ft/év A tagsági igazolványok és igazolások a tárgyévet követő év
•	 Jogi szem.-gel rendelkező társas vállalkozás (valamennyi Rt) 119 000,- Ft/év  április 30-áig érvényesek.

A tagdíj és a nyilvántartási díj befizetésének határideje évente legkésőbb március 15.!!!


