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BEVEZETÉS
„és KI ŐRZI AZ ŐRZŐKET?” A kérdés az ókori mítosz – világban született, de ma aori mítosz – vrd te ded or osz – világban szülvvitosz – világbaoó mítomítoosomítosmítoszi mi m ttoítood míí

is aktuális  minden kapuban álló őr tekintetében.etété n.e n.be .lllka nnbeet bett
 Ugyanolyan mítosz  övezi a mai őrző-védőket is, hisz a másik fél, akit őriznek, sokszor dőket is, hisz a másik fél, akit őrio éövmly rz ketvéő- őkevőr őzőm soks,s, hisz a más, hisz a másik fél, akit őőrőr édőkőő eeőkrz dé kkőő véda ő-vő-ő-őő o

nem tudja  ki áll az ajtóban, ki van a formaruha mögött. És akire rábízza a kapuját, házát, t, a kapkauruha mögött. És akirei vanz van morrmaaan a fon an k átuját, háhmögött És akmögött És aoo mmaama mmma ma auanb n, ki aj kaki á a fora fazál al áll jj p
vagyonát, életét, vajon megbízhat e benne, tud-e rá vigyázni?dben tubenov taj en met né nnnátgv h, éleéléléyo élygyyagyvagyya yyya te bletééetélelelonn egbízhagbíajajéééétnnáánn vt,t vaaét eooon

Mitől függ a jó szakember? Ki ellenőrzi? Ki a felelős az őr munkájáért és a megbízó ért és ank j?ől fü ó szakembőőitM güMi őr mu megbMiiMi keke rt éésőő a jó szakember?ó szakembltt att
biztonságáért?nságáért?ággs éggáégáéááá é ?t?

Mire jogosult, képes-e a megbízót és vagyonát megvédeni, a pénzt elszállítani, a raktárt ogyo raktárt megvédeni, a pé lnzMireM nM rpéni,, a pépéénznzegemme tárt áa pénzeni a pé áonátoy n
őrizni, a szállítmányt kísérni?

A biztonság az ember veleszületett igénye. Hiánya kiszolgáltatottá tesz 
bennünket. 

Életünket, vagyonunkat, családunkat bízzuk az őrző-védő cégekre. Ez egy bizalmi szol-et alá rek eet, vagyonun dunnka egevagyonunkat, cscat, vagyonunkat
gáltatás. Vajon megfelelően végzik-e ezek az emberek a dolgukat? Ha nem,  hova fordulhat ően véenl a n havltatás. Vajon me één kzikgéé ukon megfelVajon megfe
a károsult panasszal és kitől kérhet segítséget?  

A válasz: Biztonságával kapcsolatos panaszával, kérdésével forduljon a  
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarához!

A rendszerváltáskor megindult a társadalom gazdasági  átalakulása, a vagyonok po-
larizációja. Tömegek vesztették el munkájukat, miközben mások addig elképzelhetetlen 
vagyonokhoz jutottak. Kialakult a magántulajdon. A lakosság egy részének volt mit félteni 
és volt kitől félteni.  A magántulajdon védelme nem állami feladat.

A  biztonságvédelmi szolgáltatást a társadalmi igény hozta létre és tartja 
életben.

z első őrző-védők a rendszerváltáskor nyugdíjba ment rendőri, katonai állományból -véőő r- ivAz el ők aa r rerőkkAz első őrző-vőAz első 
kerültek ki,  akiknek volt valamilyen rendészeti múltjuk, rendészeti ismeretük.kia ek knn ukerültek ki, a k ekek t voo éi,  akiknkia knk ki e ml m

Ez a szakma tíz évig törvényi szabályozás hiányában működött. A jogszabályi környezet mévétízzak tött ym év ö dötrö é álg tg ggtítí oggvvvvéé ö yérv yé
hiánya, a múlt beidegződései, a vállalkozás szabadsága lehetőséget adott tisztességtelen get ad t lenb i áései, a deg teott tiszt seskovállalkvááa v dzád ss
emberek bekerülésére  ebben a szakmában is. E korszak rosszarcú árnya  mindörökre  anábban isszssa s k b cú árnya  ebben E áos E korsámakm ya  mindörökya  minmmis. E korss.a szas
visszavetődik ránk.iss

Törvényi szabályozás célja:  
„A közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a sze-

mély- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának 
fokozása érdekében – erősítse a vállalkozás keretében vég-
zett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
szolgáltatás törvényességét, és további garanciát nyújtson a
társadalom számára az e szolgáltatásokat igénybe vevők, 
illetve az e szolgáltatások gyakorlása során érintettek személyéhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthe-
tetlenségére irányuló igényeinek érvényesítéséhez„.

Törvény alapján jött létre a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Ka-
mara is.
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A RENDŐRSÉG
• kiállítja a természetes személyek igazolványait, 

vállalkozások működési engedélyeit
• ellenőrzi a biztonságvédelmi tevékenységet
• felügyeleti bírságot szab ki

AZ ÁGAZAT FELÜGYELETÉT ILLETVE A KAMARA FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI 
FELÜGYELETET A BELÜGYMINISZTER LÁTJA EL.

A biztonságvédelmi tevékenységet Magyarországon több mint 100 ezer ember végzi.mi tevékenységbizto 0 e verbezer emmi

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara által kibocsátott igazolványok m m Més mi éelm yyyomA S elmi és Ma ozói S
tevékenység jellege szerinti %-os eloszlása:i % átevéke zláása:l s
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A BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKMAIZTTON GNSNSÁ MMIÁ úgynevezett nen ezetn
„élőerős őrzőkreő őő őlő ” VAGYONŐRÖKRE

MAGÁNNYOMOZÓKRA

BIZTONSÁGTECHNIKUSOKRA
osztódik.
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VAGYONŐR
Erős a törekvés a biztonsági őr képzésben a további szakosodásra, hisz egy vagyonőr rekvés a biztonsági é éi őr gági őrőr kiá i ép abőő

lehet egyszerű portás, fegyveres bankőr, testőr, pénzszállító, rendezvénybiztosító, bevásár-gyegyszerű portás, fegyveres bank t ó,ó véranbank t snk pr,tőr
lóközpontban vagyonőr stb.ozpp gyonőr stb.p

A MAGÁNNYOMOZÓ-k szűk csoportja különbözők
személyhez fűződő és gazdasági üzleti érdekeket szolgáló 
információkat gyűjt, rögzít, bizonyítékokat szerez.

A BIZTONSÁGTECHNIKA-i üzletág felöleli a 
rendszerek tervezőit, szerelőit és a nagy lépésekkel haladó tech-lléze
nikai fejlődés az eszközök szerinti specializálódást is hozta. Ma márzeerie

külön csoportot képeznek a lakásbetörések réésseksb étör
elleni távfelügyeleti rendszerek, az informa-mn madszerek, formo
tikai védelem, és már a biztonság területén is m, áé ibiz tztonság ám a ü
megjelentek az embert helyettesítő robotok. Ez egy szerteágazó, k t hhelylentek az embgjm t
hatalmas felelősséget és tudást igénylő szakma. Ide tartozik mas felelőssége tozik ma
a vezetékeknek falat fúró kétkezi munkás és a több diplomás kekna a több diplomás o
elektrotechnikai mérnök is.  

Ez a szakma egyszer csak létrejött.kma egyszer öcsssa éték jött.rer jö Kezdetben nem léteztek etbet n kéttm eze
tudatos szakmai képzések, csak úgy valahogy összelapátolták azt a tananyagot, amit egy va-k k, csak úgy valahogy összela gyaaáo azá l ttákát azá ák az mt a
gyonőrnek tudnia kellene. Hol az egész büntető törvénykönyvet fejből követelték a vizsgáztatók, dn lkellene. Hol az egész büntető törv k eteyyktörvétörvérvé tő tö
hol pedig távoktatással a vizsgadíj befizetésével megküldték a bizonyítványt. Ennek a bizton-ol peedig tá vizsgadíj befizetésééveséésév ülkttá évsév e advevsé
sági őr szakmának akkor lesz perspektívája és jövője, ha a többi szakmunkához hasonlóan peppőr sz le eppekgi or lesz perspektívájs ggg ko
megteremtődik a szakmai oktatás iskolai rendszere közép- és felsőfokon.  Munkába állított, to tnm d oti o éé ttés
„alapra” képzett vagyonőr csak az adott cégnél tudja megtanulni, hogy mit vár el tőle a szakma r csak az adott cégnél tu llata gymee anu maugtaé dja mk p djaudjp yo e
és mit vár el tőle a megbízó. Ráépülő képzésekkel van lehetősége szakosodni.ízó. Ráépülő képzésekkel v zakk oev n dmit tőler e őle a més 

ő 

r 
résekréésekesér



Biztonsági őriztoons őságsB ggi  képzésekre jelentkezőket  két nagyobb csoportra lehet osztani. Az első s osee kétker
csoportba azok tartoznak, akik nem  tudtak  bekerülni továbbtanulásra valamilyen fel-b áss vaáásásávábbtanulásra valaam
sőoktatási intézménybe, így ők az OKJ-s piacon keresik a megoldást. A másik csoportot megoldást. A mása mmn rta ma p o aa m
azok a 30-45 év közötti, többségében férfiak alkotják, akik a tanfolyam elvégzésével új l úés jk, akik a tanfolyam elvégzéséss ákk ák, aák, ajákia kiakk
munkalehetőségben bíznak.bg b

Jogi, rendészeti, államigazgatási felsőfokú végzettséggel, ennek hiányában OKJ-s tanfo-KJ-s ttettséggel, enneső zggvazgzgg elsői oőf éoő kúi, llezeet f
lyammal lehet az érettségizett személy myam égtt és mzettehet am tt séelelam zt aaz ézzl elmm llmm magánnyomozóggagáá . 

Biztonságtechnikai szerelőBiz tzt hnikai szerelooonz ksz , kezelő jogosultság felsőfokú műszaki iskola hiányában mű hiányábskol
szintén megszerezhető OKJ-s tanfolyami képzéssel.őmemmegg zerezhe

Vagyonvédelmi tervező csak szakirányú felsőfokú mérnöki diplomával lehet valaki. afo asőfo mérnöki diplomávokő
Az oktatás eredményeként kapott vizsgabizonyítvány a hatósági igazolvány kiváltásának sáó á iáá a ótv ásának tvágaabizonyít yn

az alapja. Ezt megelőzően a személy büntetlen előéletét a rendőrség leellenőrzi, esetükben ükbnt nélym leen előéüy bü
nem elég a tiszta erkölcsi bizonyítvány, hanem feddhetetlen előélet szükséges. Ezért fontos yítny geynvávlcsi bizon í eány h
meggyőződni arról, hogy rendelkezik-e a vagyonőr, magánnyomozó, biztonság technikus a k se ik- onarról, hogy ren e
tevékenységhez kapcsolódó igazolvánnyaldl igód ganységhez kapcs .

Az igazolvány kézhezvételét követően jelentkezni kell a szakmai kamarában, ahol regiszt-
ráció folytán taggá válik és megkapja kamarai tagsági igazolványát.

6 KI ŐRZI AZ ŐRZŐKET?

A hatósági és a kamarai igazolvány együttes megléte a tevékenység folytatá-
sának feltétele. Addig nem lehet munkát vállalni, szerződést teljesíteni, amíg ez 
a két igazolvány nincs a szolgáltató kezében. Mindenki, aki a munka elvégzésére 
megbízást ad – saját védelmében – köteles meggyőződni arról, hogy a vagyonőr, 
magánnyomozó, vagy a vagyonvédelmi tervező-szerelő rendelkezik-e hatósági 
igazolvánnyal és kamarai tagsággal.

y g p g
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BIZTONSÁGVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSTÁÁG STLTATÁ egyéni, valamint társas vállalkozás keretében retékerko ás k básayyé zyéT
lehet nyújtani. Mindkét formában a munkavállalókon keresztül realizálódik a végrehajtás.h jtdkdd táM kdkdkkni. Mindkét formába di

A szerződést a cégvezető köti meg, de a teljesítést, a A rerződést a cégvezető köti meg ameg, dmeg, d, d sjmeeg
biztonságot a természetes személy közvetíti ki a meg-a természetes személy közve ak ak egati eít ki meg-
bízó felé. Ezért nagyon fontos a vállalkozás hozzáállása, b lé. Ee os a vállalkozá ss h zz ása, lál sáállá
szakértelme, referenciái, a munkát elvégző személy kértelm é sszző
felkészítése az adott feladatra. A biztonsági őrt a mun-adakészíté aa
kaszerződés létrejöttét megelőzően gondosan kell ttét megelőzőerz j té
kiválasztani rátermettsége, felkészültsége, egészségi s gg sas ségkiv ttsége, felkészmeer ,ts

állapota szerint. Az oll aota ta szerinap
általa elmondottakat aelmond katka
le kell ellenőrizni, feddhetetlenségéről meg kell győződni.etetedddheh enségétz ddfe

Nagy felelősség mások biztonságának a védelme, nem k bmás tonságának a vbigy g g ,g
kisebb, ha fegyvert is adunk a kezébe!a kunkd n ad zébe!, gy

A vagyonőr munkaidő beosztása ebben a szakmában 
szolgálati vezénylésként jelenik meg, melyet a megbízó 
ismer, kifogása esetén személycserét kérhet. A másoktól 
való megkülönböztetés külső jele a formaruha, mely 
az adott cég szakmai hírnevét 
emeli, trehány vagyonőr eseté-

ben csorbítja. A tevékenység végzésére a jogosultságot a bal 
felső zseben elhelyezett kitűző jelvény is erősíti. A feladat meg-

felelő minőségű teljesítését 
mind a vállalkozás szakmai 
irányítása, mind a megbízó á
ellenőrzi. 

Munkavégzés közben figyel-l-y
hető meg a rátermettség, intézkedő képesség, munkakörrel ő kmemettség, in k dőke
való azonosulás, éber, figyelmes szolgálat ellátás. A szakma zonoonazaló ééébelon beber, figyelmá
iránti elhivatottságot, affinitást érzőknél is csak a gyakor-ggotiránti elhivatot á
latban lehet felmérni az eseményekre való reagálást, a latban lehet realó reagálást, ala
rendkívüli helyzetekben tanúsított magatartást.agatartást.

 Figyelem! A biztonsági 
őr, a magánnyomozó, a biz-
tonságtechnikai szakem-
ber hatósági jogkörrel nem 

rendelkezik. Az intézkedéssel érintett személy kérésére 
köteles a tevékenységére vonatkozó felhatalmazást 
hitelt érdemlően igazolni. Csak annyi jogosultsága van, 
amennyit a megbízó a köztük lévő szerződésben neki 
átruházott. 
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Mindent  Gyártó Zrt.
Én és a kutyám Bt.

y

ÉnÉÉnÉÉnÉnÉnÉnÉnÉnnÉnnnnnnnnnnnnnnnnnn éé é ééé éééééééééé ééé éééééééssss a a  aaa aa a KuKKKKuKKKKKKKKKKKuKKKKKKuKKKKKKKKKKKK tyyyyámámámámmmmááááámáámáááá B B B BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBt.tt.t.tttt.t.tttttttt.t.ttttt.t.t.t.ttÉn és a Kutyám Bt. 

AAAA tevékenység ellátására kötött felelősségbiztosítás 

 szerződésből származó kötelezettségek megszegésével a MEGBIZÓNAK             – szerződésből származó kötelezettségek megszegésével a MEGBIZÓNAK

              – szakmai szabályok megszegésével harmadik személynek 

  OKOZOTT KÁR  MEGTÉRITÉSÉREOKOZOTT KÁR MEGTÉRITÉSÉRE

Ezek a szakmákEzekk a kszsE za , mint minden szolgáltatás, a piactól orientálva nt att aa tól a megbízóktól függnekzók . 
Ez a tájékoztató nekik szól, feltárva ennek a bizalmi szakmának tájék ának 

  – a belső vázát, erényeit és hibáit, azokat a minimum feltételeket, amelyekkel egyáltalán ételeket, amelyekkltéététen alni tétetét m elltét
ezt a tevékenységet végezni lehet. eeh

  – a működés garanciáit, veszélyeit és a lehetséges járható utat.éges járható utat.ás z ei lehl hést leheés etésn t
Tudatosítani szeretnénkzeressz azt, hogy a saját felelőssége, ha nem megfelelő szolgáltatót tzolgááőssége, ha nea eelej fazaz y a aajákk

választ. A tényleges igényeket nem tükröző ajánlatokban lévő alacsony ár önmagában önmagáaálas ő öőnyig áé zzé meket őtényz ket getA. t egyyleegely geA eAsz AAs t
rossz döntést sugall. rossz tz gall. dödöz l.nz

A korrekt élőerős ajánlat kiterjed a megbízó igényeire, és legalább annyiba kerül, hogy abból és legalább ann ogye teekt élőerős ajál nn
a feladatot ténylegesen ellátó személy bérét, pótlékait és a járulékokat ki lehessen fizetni.nt nkait a járulékokat k lehheé

A szerződés tartalmának mélysége attól függ, mit vár el a megbízó. A kockázat elemzés me íti mm emzés mit ól függ, m rv
a védelmet szándékozni adó feladata. Közös akarattal kell kialakítani a veszély megelőzé-előza ö édatd ttas akaraKa K
séhez szükséges optimális formát, létszámot, eszközöket.mám étslé át, tmális form mlé zs

A szerződés alapja a cég szakmai hírneve, a becsatolt hatósági működési engedély, kamarai 
nyilvántartási igazolás, és nem utolsó sorban a szakmai felelősségbiztosítás mértéke.
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Az Önnél biztonságot szolgáltató személyekről, cégekről érdeklődhet a Személy,- Vagyon-
védelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezeté-
től. E-mail: borsod@szvmszk.hu, Tel: 06-46/413-415, 06-46/326-753. Fax: 06-46/326-753. 
Megnyugtató választ kaphat arra, hogy akire életét, vagyonát, lakása, vállalkozása 
biztonságát bízza rendelkezik-e a szükséges engedélyekkel, a tevékenység végzé-
séhez törvényileg előírt jogosítványokkal.

MAGÁNNYOMOZÁS

DeteDDetDeteDeteDeteDeteDetDeteDeteDeteDeteeteeteDeteeeteDetDeteeteDeteteeteDeteDeteeDeteDeteDeteDetDDeteDDDetDDeDetDeeteDeDeteDeteeteDeteDeteeeteDeteDeteDDeteD tDeDDeteDeteDeDeteDeDDeDeteDeeteDeteteteDeDDeDeeteDeDeteDeteDetDeteDeteeteDeteDeDDetDeteDeteDetteteDeteeteeDDeDDeteDeteDeteDeteteeteeDeDettteeteeeeDDetDeDDetDeeteetDetteeeeteeDDeteDDeteDDDeeetteeeeeeeDDDDeteettteeeeeteteDDDDDDeDeetteeeeeeDDDDDDeDDeeteteDeteDDDDDetteeeeDDDDDDeeetteeeeDDDeeee eDe eeektivktivkkkkkktkktktivtivtivtiktiiktivivivktivktivktivktivktivivktivktivtivktivkkktivktkkkkktktivtivktiiktivktivktivtivktivkktivkkkktivktktiktivktivttivtivktivktivttiviiktiktivktivktivtivktivktivkkkktivktkktivtktiktiktivktivktivivktivkktikktivkktivktivttkttiviktivktivvktivktivktivktktkkkkktkttttttiiviktivktivktivktivktivktivkttivttiiivkttittktiktivvtivvkktitktivvvvkkkktivkttivtttktivktivvvkktkkkktivkttivkttttktivvivvvkkkktttiivvtivkttivktivktivkkktkkktivttttiiivvvvkkkttt vvvktk vvvvvv Dez Dez DezDez D DezDDDezDezDDezDezDezDezDezDezDezDezDezDezezezDezDezDDDezDezDDD DeDezDezDezDez DezezDezDezDezDezDez DezDe DDDDDeDDez DezDeD DezDez DezDezDezDezz De DezDeDezDezDD DezDezzz DezDDDDDDezezezeezDezDDezDezDDDDezezezDezeezzezDezDDDeDezDezezDeDeezzzDezDeeeeezzzDezzzz DeDezDeDezDDDDeeeezzzzDez DDDeeDezzzzDDDDeeeeeeeeezzzzDezDeDDDeeeezzDDDDDeeeDeDDDDeDeeezzDezDez DDeezzzDDezzssősőősőőső ősőősőőőső sősősősősősősőősőősőősőősőssősősőőőső őőőőső sőső sősősőső sősősőőőőőősssssssősősősőőőőősőssssőőssősssősőőőőőősssssőőső sőősőőősssssssőőőőőőőssősőőőőőőssssőőőssősőősssőőőő
ÁbráÁbrÁÁbráÁb áÁÁbráÁbráÁbrÁÁbráÁbráÁbráÁbÁbrábÁbrábÁbráÁbráÁbráÁbráÁbÁbráÁbráÁbráÁb ábráÁbráÁbráÁbráÁbráÁÁÁÁÁbrÁbráÁbrábbÁÁbráÁbráábráÁÁbráÁÁbráÁb áÁbÁbráÁbÁbráÁbráÁbrbbráÁbrábrábráÁbrábrráráÁbrÁbráÁbráÁbráÁbráÁbráÁbráÁbráÁÁbÁbráÁbrábrábbbbbbÁbbÁbrábráÁbráÁbráÁbráááÁbráÁÁbráÁÁbráÁbráÁÁÁbbrbbbrábrrábrááÁÁbráÁbÁÁÁÁÁbrábbbbbbbÁbrÁbráÁbrráráááÁbráÁÁbráÁÁbráÁÁÁÁbrbrábbrÁbrÁbráÁbráááÁbráÁbráÁbráÁÁÁbÁÁÁÁÁbbrábbbbrárrÁbráááÁÁÁÁÁbrÁbÁbrábbbrbrárrráÁbráááááÁbráÁÁÁbÁbbbrárráábráÁbráÁbrááÁÁÁÁbbrááááÁÁÁÁbráÁÁbÁbÁbrábbrrárárráááááÁÁÁÁbráÁÁÁÁÁbbbbbbbbrrrrrááááááÁÁÁÁÁÁÁbÁbbbbÁbrábráÁÁbrÁÁbráÁÁÁÁbbbbrrrrrááráÁÁÁÁÁÁÁb ááÁÁ ráÁÁÁÁbÁbbbbrrrááábbb áándnndnndnddndndddndndndndndndndndndnndndndnddndndndnddndddddddndndndndndndddndnddddnnddndndddndddndndndndnddndndndnddndndnnndnnnndndndnddddndnnnndnnddddndddnnnnnnddddndndddndnndddndndddddnndnnddddddnddndnnnddddddnddndddddndndddndddddddddd
SSzimSzSzimSSzimSSziSzimSzimSzzimzimzimSzzizimiizimimziimimSzimizimzimmSzimSzimmSzimSzimSzimSzimSzSziSzimSzimzimizimzimSzimSzimzimimiiSzimSzimzimSzimzimSzimSzSSSSziSzSSSzimSzimSzzzSziiizimSzimSzimmmmSzimSzimSzimSzimSzimSzimSzimSSSziSSzizimzimzSzimSziziSzimSzimmmmzimimzimSSSSSSSSzzimzimSzzzSzimmmmmimmzimmzimSzimSzSSzSzimSzimSSSzzSzzzzSziSzimizimmmmmzimmzimmSzimmSSzimSSSSzimSzzimzzimiSzimzimmmmmzimmSSzimSSSzzzzimimmmmmmmmSzimmSSSSSSzSzzzizzimzzzziimmmmmmmmmmSzSSSzzzzzimzimSzimSzimSSSSzzzzimzziiimmmmmmmmmSSSSSSSzziimimmmmmmmmSSSSSzimzzimziizimmSSSzzz mmmmmSzimSSSSSSSzzimmmmmmat Rat Rat Rat Rat Rat Rat Ratatat Rat Ratat Ratat RRtt Rt Rt Rt Rat Rat Rt RRat Rat Raat Rat Rat Ratttttat Rat Rt RRt Rat Rat Rt Ratat Rat Rat Raat Rttttt Ratt RRRRRRRatat Rat Rattttt Ratat Ratat RRRat Rat RRataaaaaattttt Rat RRRat RRRRRRRat RRat Raataaaat Rat Rtttt Rt RRRt Rt RRRRRatatat Rat Rt Rtt Rt RRRRRRt RRat Raaaatttt RRRat RRRRt RRaaaaatt Rt RRRRRRRaaat RRRRRt Raat RRRRRRRaaatt RRRRRRRRaaaaaaatattt RRRRaaaat RRRRRRaaaat RRozáozálozálozáozálozáloozálozálozáozozáozozázázozáozzááááááozááozááozáozálllozálozáozálozálozozozálálozáozáozozzázáláááááááláozáálllozálozálozálozááloozálozáozzááááááááozázálállozálálozoozáozáozozálozáozálozozozozálzálzáááááozáozááozálzálozálooooooozáoozozzázázzzáozáázáááázálálozáoooozáloooozozázzázzzzáozálozálááááozálzálozooozáozozáozááááozállálzálzálozáoozáoozzálzzozzááázáááááozállooozooozzzálzzáááozálálállooozzzzááááozállozoooooooozoozzááááállooooozálooooooozzzzzzzzááooozoozzzzzáááááoooozáááááááozáááállllliiiaiaaiaiiaiiaaiaiiiiaiaaaaiaiiiaaaaiiiaiaaaaaaaiaaiiiiaaaaaaaaiaiaaaaaaaaaiiiaaaaaaaiaiiiiaaaaaaaaaiiaaaaaaaiiiaaaaaaaaiiiiaaaaaiiiiaaaaaaaiiiaaaaaaaaiiiaaaaaaaiiiaaaa

Infókutat ZRT .
Serlokholmes Kft .

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.......FFFTFTFTFTFTFFFTFTFTFTFFFTFTFFTFTFTFTFTFTTTTTFTTFTTTFTFTFFFFFFFTFFFFFFFFTTTTTTTTTToockkkkkkkkhohhohohhohhohhhhhhhohhhhhhhhhoooolmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeessseseeeese  KK K KKKKKKKKKKKKKKceeerrererererererrrerrrrrrreeererrr ooooooooooocceeeeeeeeeeeeeeeeeeSSShShShShhhSShShSShShShShhhhShS ooooocckkkkkkkkkkkkkkkkkkho esessssseesscSSShSShShShhhhhhhSSSSSSS eeeeeeeeeeeeee kkk ee KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKSherlockholmes KFT.

Felelősségbiztosítás magánnyomozással okozott kár megtérítésére.
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a jÓjÓÓjÓÓlÓlÓlÓll vÉgÉgÉgÉgz
Égzeggze

tt m
unka 

rerrerrrrrrrrrrrreferen
erererererrrererencia

!

A magánnyomozást már 100 éve is törvény szabályozta. 1904-ben császári pátens ren-maagá omnnánny my véá v y szy pv bál
delkezett a k ttlk „magánykutató irodák” működéséről. Azok, akik engedély nélkül kutakodtak 15 nénéé ülnnnengedély nélkül kuuté k
napi elzárást és 200 korona rendbírságot is kaphattak.hhs p

A II. világháborút követő intézményrendszer betiltott mindent amitiltott mindent amitkör m ny z berszerenyr z ren benöv yr „„magánmagán”, így termé-
szetesen a magánnyomozást is. A 70-es 80-as évek törekvései sem hoztak eredményt a aedméévek törekvései e éazásty s 70-es 8e 8nnyágá
szabályozásra, hisz még a fogalmi definíciók sem kerülhettek meghatározásra. Az igazán a. Az igabzab kókamé kókg dfogasra, oál galsz ásázyyoy ishhiszh, shihzá miá ozzá y
áttörő siker 1995-ben következett be egy kormányrendelet köntösében, majd a hatályos ntö hatályáttör m jd199ő -ben következsssiő enkrő
vagyonvédelmi törvények generális rendjében szabályozták ezt a tevékenységet.ozták ezt a tevé gé eéédeelmi törvénm v

A magánnyomozás a biztonságvédelem része, komoly támasza a személy és vagyonvéde-zamo t sm nvéde-mrésze, ko yo
lemnek. Bizonyosságot ad olyan területről és helyzetekről, ahol magunk nem lehetünk jelen. jelel ő nerüe tehelyzerületr
A magánnyomozó helyettünk is hall, lát, jegyzetel, fényképez, és videó felvételt készít.hs vétlál, alayettünk is égl tá

A MAGÁNNYOMOZÁS FOLYAMATA:LF AMLYAMAYAO AMMGÁNNYOMOZÁS
- felkeresik a magánnyomozót, meggyőződnek arról, hogy rendelkezik-e magánnyomozói aaigazolvánnyal és kamarai tagsággal
- a megbízó ismerteti a megbízás tárgyát, bemutatja a dokumentumokat,

nka
nka

- ellenőrizzük, hogy törvényes-e a megbízás
- megkötik a megbízási szerződést, mit vállal a magánnyomozó és mennyiért

unun- tisztázni kell, hogy a megbízó eddig mit tett saját ügyében, az eredményes volt-e 

mun
mun

vagy sikertelen
- az átadott információk, adatok időrendbe, sorrendbe állítása

t mt m
a!a!- szükséges-e szakértő(k) igénybevétele, ha igen, megbízni őket

tt 
tt 

ia
!

ia
!

- eldönteni, hogy a megbízás tárgyát bizonyító tényeket hol és honnan, 

ett
ett

ciaciamiként lehet beszereznib zereszb eermiként leh
sz szükségskksü s- eldönteni, hogy milyen eszközökre, módszerekmm enyeydönteni, hog

gzegzeg ncnc
omozati terv elkészítéserv zz- a megoldáshoz szükséges verziók felállítászs égséükkshoz zs é eg

Égz
Égz
ÉÉgÉgÉgÉÉ enenklődés)s)s)klődé- a klasszikus adatgyűjtéyűjté ÉgÉgÉÉÉgÉgÉÉÉÉÉ- vizuális felderítés

- ha kell, megtekinteni a helyszínt

l vÉvÉ
ffkísérlettel bizonyíték beszerzéseettel bizonyíté seít- amennyiben szükséges, bizonyyamennyibe

Ól v
Ól v
Ó efe

efe
meghallgatg- esetleges - e eges tes Ól 

ÓlÓlÓl
ref
ref

ésesentés elké- összefof- szeössöösssss jÓjÓjÓjÓjjjÓjÓjÓjÓjÓjÓjjjÓ rererereerereeerererereeeee
- a jelentés átadásal

a jÓ
a jÓjÓjÓjállnia a helyét az esetleges bírósági tárgyalás esetén iss bírósági tárgyalás esetén isá ga h é s bígtlé leegeseteét- m a ja ja ja jaaa ja j rrrr
a, iratok cseréje (korrekt befejezés))fefe zésé )e s- számaa ss

ejezés)zés))és)ez
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BIZTONSÁGTECHNIKA
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A biztonság mechanikai-technikai eszközei:A bizzto gnsnA s nig sik s özá es
Amíg nem volt technika, addig a mechanikai eszközök biztosították íA tosították 

a védelmet. Az ember első lakhelyét, a barlangot is úgy választotta álasztotta vááválao yo válváa n y vá
ki, hogy annak bejárata más élőlények számára nehezen megközezen megköze-éél n hezenezenhem eneze
líthető legyen. Hogy biztonságban érezze magát ,még állati csontokat, még állati csontokat, bo n e a áma áez agátzeze z zz
dorongokat, kődarabokat is rakott a barlang bejáratához.ratához.a ááejájbs rr a bart lab baarlarabdada l

A földművelésre letelepedő kerítéssel védte állatait, javait. A fém-A A f dédtpte ldédle tédő kt tvelémöl ő kee űűmdd rééssreéé resrm rífö mmf ld
tárgyak megjelenésével elkészült az első zárszerkezet, és a lakat. ő zá s a lakezetárgyak m

lyek közötti szállítás esetén különböző értéktároló  ládákat etén különböző láző
áltak, a kocsikban titkos rekeszeket alakítottak ki. A gaz-Ait An tit zs rekeszeket alakíttk

dagabb családok lakóhelyük védelmére erős falakat  yül ükod a eld falakat  dobb család a yk
építettek, melyet to-t etk melypép
vábbi mesterséges váb mv bá
akadállyal védtek, a

hisz a vizesárok is a 
mechanikai védelem egyik kezdet-

leges, de hatékony eszköze volt. A mai napig megcsodál-
hatjuk a műemlék épületek ablakrácsait, motívumai az 
új kovácsoltvas nyílás-zárókban jelennek meg. Az elekt-
ronikus biztonságtechnikai eszközök az 1850-es években
jelentek meg az Egyesült Államokban. A behatolásjelző 
készülékeket a II. világháborúig elsősorban katonai célokra
használták. Ma már felsorolni sem lehet a technikai védelmi eszközök tárát. Itt is érvényes 
az a tény, hogy a mai tegnap még újdonság volt, holnapra viszont már elavult.

tátátátátátátárgrgrgrgrgrgrgyayayayayayayakkkkkkk mmmmmmmmmmmmmmmátátátátátátárgrgrgrgrgrgrgyayayayayayayakkkkkkk
A lakóhellllA

hasznáááááá

Inter-Sprinter  ZRT.  
Elektromix Kft .

ftftt.....fftftEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE eeeeeekekekkkkekekeekkeekekekekekekeekekkkeekkekkekkkekeeekekekkkkkkkekeeee ttrtrtrrtttrttrrtrromomomomomomomomomommoomomooommommooooomooomomoommoo ix KKKKKKKKKKKKKKftttftttffffffffffffttEEEEEEEEE eeeeeeeee ix KKKKKKKKKKKKKKftftftffElektromix Kft.

Felelősségbiztosítás biztonságtechnikai szolgálattással okozott kárra.
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Amennyiben riasztót kíván szereltetni...
otthonába vagy munkahelyén a következő szempontokat érdemes figyelembe venni:

– Mindenképpen olyan kivitelező céget keressünk meg, amely rendel-lldek le
kezik a szükséges rendőrhatósági és szakmai kamarai engedélyekkel, la ekóat kesa
megfelelő tapasztalattal és referenciákkal és lal

– Új épület építése esetén már az alaprajzok, kiviteli tervek alapjánépítép k pjákivkiviteli ter apa
kérhetünk árajánlatot. Beszéljük meg azokat a lehetőségeket, javasla-azg okzog ame hhetőao etérhetünk árajánlahh k tőségeke
tokat melyek az optimális védelmet megvalósítják.kmelye met megvalósídelé ák

– Időben kell meghozni a döntést arról, hogy éjszakai védelmet is fo-d ést arról, hogymegh s
gunk-e kialakítani. Ebben az esetben nyitásérzékelőket, infrasorompókat ani. Ebbe z
szerelnek fel a nyílászárókra.ne lányílászáár

– A további érzékelők felszelése, a rendszer beüzemelése festés után esedékes.bb kelőzééé üa rendszer beüz l esté desmme ese eése e fef esfeé
– Meglévő épületben, ahol utólagos kábelezés nem lehetséges rádiós érzékelőket lehet en, ahol utólagos kábelezés ne és ők lióes n m ehlel sthh é les

felszerelni. Ezek az eszközök is magas szintű, megbízható védelmet jelentenek, de drágábbak zeEelni. z eszközök is magas szintű, m gb hahaű, megbme édű,tű, memegb
és kb. évente elemcserét igényelnek.yeyns kb ét igényelnek.elen

–  A rendszer üzembe helyezésekor kell döntenünk, hogy igénybe veszünk-e távfelügyeleti éé ti A ren ely ééss helyezésekor kell d–– be zéye
szolgáltatást vagy megelégszünk a helyi riasztással (sziréna).k a helyi riasz naaal aszir aás aással at é

– Egy jól kiválasztott, megfelelő szaktudással felszerelt biztonsági rendszer és egy haté-megfelelő szaktudással fel el gi érágzee t b té-brl f b engf lE iválak hatéfel fe ésk ot s
kony, gyors kivonulószolgálat mellett teljes biztonságban tudhatjuk értékeinket.gálat mellett teljes bizton kn r ky, gy kirs tovonulóko
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Legyen egy kézben a biztonságegyyene gn ne ze ob o áe o
A riasztórendszerek négy pillérre épülnek: ü k

Gyakran előforduló probléma, hogy a riasztórendszert telepítő cég nem azonos a fel--ztórendszert g nemn Gyakran előf er
ügyeleti és elfogó szolgálatot ellátó céggel, mikor a karbantartást végző cég sem a másik égző cégtágügy s elfogó szyee ey g
kettőből kerül ki, így magához a rendszerhez sajnos az elfogó szolgálatot és felügyeletet ügylalgálatota nds oülke drü aki, ígk rerket bőttőbtt bőőő
ellátó cégnek van a legkevesebb köze. Probléma esetén mégis rajtuk akarják a port el-áktuk aka.e. Probléma esetkevek seve öb kseevesebbe esesó ég e
verni, pedig ők a legkevésbé felelősek a műszaki problémákért, sőt a javítások elvégzéséig a műszaki problémákért, sőt a ő egedni k é e mekős mlé sé eelelőlőig b
teljesen tehetetlenek. 

A legcélszerűbb, ha a telepítéstől a karbantartáson át a felügyeletig egy céget bíznak aa f bíznaartáson át a felügy gy gttő ag , p gy g gy ggy
g gy j gy ggmeg, mert így eleve elejét lehet venni az egymásra mutogatásnak.am snagagsra mutogatásnakatásg, gy j gy g

Sajnos a bűnelkövetők is fejlődnek, így már eleve nem nyújt teljes biztonságot egy kapcsolt eleve nem nyújtődS őfű őűn aő ek, ő győ gy má y n
vonalas riasztórendszer, ezt célszerű kiegészíteni például egy GSM mobilhívó egységgel, kiegészíteni például egy GSzezes s r, űűvo l r gésds er égilhívóona egégéa óm el,ri
ami már alacsony költségen megduplázza a biztonságozza a biztonságot.ty gdegöamm ag
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KAMARA
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1998. A Személy-, Vagyo de monvéyogyonv invédon e Mén

december 20-án alakult, a tevékenységek folytatására jogosult természetes december 20-án alakult, a vé aa ogevalt, a t ékea t syeny
személyek önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és általános szakmai lyek önkormányzattal k f, klde dend őe k zőr elke özkezező éő
érdek-képviseleti feladatokat ellátó köztestület, országos, budapesti és megyei é adatokat eelllá köt eell kd ó ággoorszá bbs ág estestü ud ppdb apar
területi szervezetekkel.  A megyei szervezetek küldöttgyűlése választja meg a te emeg et válas mküldöt s ssztz aa e vse vá ztek mj m

tisztségviselőket, delegálja tagjait az országos küldöttgyűlésbe, mely a kamara legfőbb gálja taztségv gfőbbmkelő ésbe, mely a kam gl g
képviseleti szerve. Az országos és a területi szervezetek szakmai munkáját a szakbi-Az országos ése. s a saát a ssámunká
zottságok, titkárság, elnökség és az elnök végzi.á ö égséöksln z eá elnözot elnökség é ök vé

Aktuális tájékoztatást a Akt www.szvmszk.hu honlapunkról kaphat:lh apuonlo
Tevékenységünkkel arra törekszünk, hogy Kamaránk ak aü aráánn aK árma

szakma érdekeit következetesen képviselő és érvényesítő, íe es őnyeeitteit k
törvényi kötelezettségeit és a szakma érdekében vállalt fel-fe -ela ft f
adatait maradéktalanul teljesítő, szolgáltató, hatóságokkal, 
társszervezetekkel, a tevékenységet segítőkkel együttműködő, 
információt gyűjtő és adó, politikamentes professzionális és 
hatékony legyen.
- A kamara természetes személy tagjairól névjegyzéketj gy , a

vállalkozásokról nyilvántartást vezet, ezekről statisztikai
adatokat szolgáltatat, valamint adatcserét folytat az illetékes 
rendőri szervekkel.

- Megalkottuk a kamara alapszabályát, etikai szabályzatátp y , y , 
elősegítjük és ellenőrizzük, hogy a tevékenység végzése a
hatályos jogszabályok, a kamara által megalkotott alapszabály, egl
valamint etikai szabályok alapján történjen, és etikai eljárást aal pa
folytatunk le a szabályokat megszegő tagokkal szemben.kataba

- Véleménytyé yy  nyilvánítunk a személy- és vagyonvédelmi, vala-nyilvá ele mi, valat
mint a magánnyomozói tevékenységet érintő jogszabályok-etg ériégetsé gsssszabőé amint a magánnymim bályok-j
ról, kezdeményezzük jogszabályok kiadását, módosításátddkezde lyok kiadását, mabáj z ó

- Közreműködünk a szakképzésben és a vizsgáztatásban- en és a vizünk a b
- Konferenciákat, kiállításokat, egyéb más kat, kiáll o rendezvényeket y

szervezünk.ve
- A személy- és vagyonvédelmi, valamint ly agyovava valamint a

a magánnyomozói tevékenységgel ötevékenységgel ösz-
szefüggő ügyekbengyüüggő en képviseljük és védjükképviseljük és védjükp j jj j
a személy- és vagyonvédelmi, valamint mi, mma sz védelmi, valamint ésé
a magánnyomozói szakma tekintélyét, tmagá y km keenn akma tekintélyétaaa sz tma
testületeinek és tagjainak általános szak-talános szakü eiete
mai érdekeit, a hivatásukból eredő, eásukból eredő, e ma keit, eke hiv
törvényben biztosított jogaikaogaikat.rvén b biztosí
 



Biztonságával kapcsolatos panaszával, kérdésével forduljon
a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetéhez!
Cím: 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2/c.

Telefon: 06-46/413-415, 06-46/326-753
E-mail: borsod@szvmszk.hu

Saját élete, 

      vagyona, bi ztonsága 

                forintban nem mérhető!
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