
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara tagjai között
a magánnyomozók a kezdetektôl fogva
igen kis hányadot képviselnek, ami óha-
tatlanul felveti azt a kérdést, hogy ilyen
körülmények között mennyire megvaló-
sítható e szûk réteg képviselete a szer-
vezôdésen belül. Errôl beszélgettünk dr.
Koi Lászlóval, a fôvárosi szervezet ma-
gánnyomozói alelnökével.
– Kezdjük a statisztikákkal. Hány ma-
gánnyomozót tart számon jelenleg a bu-
dapesti szervezet?
– A kamara megalakítá-
sakor még a rendôrségi
nyilvántartásokra tá-
maszkodtunk, hogy fel-
mérjük, összegyûjtsük a
fôvárosban engedéllyel
rendelkezô magánnyo-
mozókat. Az elôkészítô
bizottság négy régiót
alakított ki Budapesten,
így igyekezvén eloszta-
ni a munkát. Abban az
idôben sokan kiváltották
igazolványukat. Több-
ségében olyanok, akik-
nek megvolt a törvény
által elôírt képzettségük,
vagyis elsôsorban rend-
ôr- és katonatisztek. Ez
egyébként napjainkra is
jellemzô, arányaiban
kevés olyan magánnyo-
mozóról tudunk, aki tanfolyamon sze-
rezte meg képesítését, a többségnek
ma is felsôfokú végzettsége van.
– Hogyan alakul a jelenlegi létszám?
– A kamara nyilvántartásának adatai
szerint ma több mint 450 aktív magán-
nyomozó tevékenykedik Budapesten,
és mintegy 100 fô szünetelteti mûködé-
sét. Ezen túlmenôen 600 aktív egyéni
vállalkozót tartunk számon. Ebben a ka-
tegóriában csupán hatan függesztették
fel idôlegesen ténykedésüket. A cégek
közül 150 foglalkozik magánnyomozás-
sal, 6 pedig szünetelteti ezt a tevékeny-
ségi körét. Ezek az adatok azonban ön-
magukban több szempontból sem érté-
kelhetôek. Egyrészt a vállalkozásoknak,
de a természetes személyek jórészének
is, több más tevékenysége is van, más-
részt csak december 31. után derül ki,
hányan tevékenykednek ténylegesen

ebben a szakmában, ugyanis az új va-
gyonvédelmi törvény elôírásai szerint az
év végéig új igazolványokat, engedélye-
ket kell kiváltani azoknak, akik továbbra
is magánnyomozással kívánnak foglal-
kozni. És akkor arról még nem is ejtet-
tünk szót, hogy június 1. óta a vállalko-
zások nem tagok, csupán nyilvántartás-
ba vételük kötelezô.
– Van-e arra vonatkozó adat vagy ta-
pasztalat, hogy nô vagy csökken a bu-
dapesti magánnyomozók száma?

– Ilyen jellegû konkrét adataink nincse-
nek, de tapasztalataink szerint csökke-
nô a tendencia. Ráadásul a magánnyo-
mozói összlétszámnak csak mintegy
harmada az, aki rendszeresen nyújtja
ezt a szolgáltatást.  
– A magánnyomozók mekkora hánya-
dát teszik ki a kamara teljes létszámá-
nak?
– Tulajdonképpen elenyészô része va-
gyunk a szervezetnek, talán 5% lehet a
részarányunk.
– Nem merült fel egy önálló kamara lé-
tesítésének a szükségessége?
– Az ötlet eszünkbe jutott már az elôké-
születek során. Voltak érvek mellette is,
ellene is, de a jogalkotó úgy döntött,
hogy mi is ennek a kamarának a tagjai
legyünk. Persze ma is mûködik ilyen jel-
legû önszervezôdô egyesülés, mint pél-
dául a Detektívszövetség, mely érde-

meket szerzett a magyarországi ma-
gánnyomozás életre keltésében, törvé-
nyi rangra emelésében, de mégsem
rendelkezik olyan jogosítványokkal,
mint egy szakmai kamara, ezáltal nem
képes betölteni azt a szerepet, ami a
kamarát pótolhatná. 
– Így viszont óhatatlanul felmerül a kér-
dés, ez a minimális hányad hogyan ké-
pes érvényesíteni szakmai akaratát, ér-
dekeit a kamarán belül?
– A kép azért ennél jóval árnyaltabb. A

kamara összetétele – az
új törvény hatályba lépé-
sének is köszönhetôen
– heterogén, sokféle
biztonsági tevékenység-
gel kapcsolatos szakma
tagjait tömöríti, bár két-
ségtelenül a túlnyomó
többség a vagyonvéde-
lemhez, egészen ponto-
san az élôerôs ôrzéshez
köthetô. Ez azonban
nem zárja ki azt, hogy a
magánnyomozóknak ne
lenne lehetôsége érvé-
nyesíteni legfontosabb
szakmai érdekeiket, a
kamarának is az a célja,
hogy minden tagját
megfelelôen képvisel-
hesse. Ez nem is annyi-
ra a kamara szerveze-
tén belül probléma, sok-

kal inkább a hatóságok felé. Az önálló-
ságot biztosítja a magánnyomozói tago-
zat életre hívása, az a tény, hogy a ka-
marának magánnyomozói alelnöke van,
és ez vonatkozik a területi szervekre is.
– Mit tesz a magánnyomozói tagozat a
tagjaiért?
– A legnehezebb az indulás volt, ami
persze természetes. A legfontosabb fel-
adat a kapcsolatteremtés, a kétoldalú
információáramlás megteremtése volt.
Ennek ma már az egyik leghatékonyabb
eszköze az internetes összeköttetés le-
hetôsége, továbbá a negyedéves rend-
szerességgel megjelenô Hírmondó, de
ez természetesen nem pótolhatja teljes
mértékben a személyes találkozókat.
Mellette igen jelentôs szakmai képvise-
letet, érdekérvényesítést igyekeztünk
kialakítani a törvényhozók felé. Voltak
ezen a területen komoly eredményeink,
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A MAGÁNNYOMOZÓI TAGOZAT

A vagyonvédelemben dolgozó kollégák
számára mára már közismert, hogy a
2005. évi CXXXIII. sz. törvény a koráb-
bi szabályozáshoz képest részleteseb-
ben, konkrétabban határozza meg a
Vagyonvédelmi Kamara feladatait.
A Budapesti Szervezet ügyfélszolgálat
irodáját az elmúlt években kinôttük, a
jelenlegi elhelyezés már nem alkalmas
a jelentôs forgalom és a megnöveke-
dett feladatok ellátására. Egyrészt a
2005. évi CXXXIII. törvénybôl, más-
részt pedig saját elképzeléseinkbôl,
terveinkbôl több újszerû feladat hárul
ránk, melynek tárgyi és szervezeti fel-
tételeit a közeljövôben meg kell terem-
tenünk.

Melyek ezek a feladatok? 
– szakképzésben és szakmai tovább-

képzésekben való fokozott részvétel,
– szakmai fórumok, konferenciák szer-

vezése,
– választott bíróság, mediációs szolgá-

lat létrehozása, mûködtetése,
– biztonságtechnikai engedélyek kiadá-

sa, tervezôi névjegyzék közzététele,
– segélyalap létrehozása és mûködtetése,
– kapcsolattartás a vagyonvédelmi piac

és a kapcsolódó ágazatok szereplôivel,

– jogsegélyszolgálat mûködtetése,
– internetes hozzáférés biztosítása a

kamara tagjai részére,
– nyílt napok szervezése, a tagság vé-

leményének megismerésére, a szak-
mában mutatkozó problémák feltárá-
sára a jobb szakmai érdekképviselet
érdekében.

Mint látható az itt – a teljesség igénye
nélkül – felsoroltak megvalósításához
mind helyigényében, mind struktúrájá-
ban egy megújult konstrukcióra van
szükség.
A budapesti elnökség által felkért ad
hoc bizottság jelentése, valamint a kül-
sôs szakértôi vélemények alapján kör-
vonalazódott  a megoldás lehetôsége.
Az elmúlt idôszak megtakarításainak
köszönhetôen, megvalósulhat a költ-
ségtakarékosabb kamarai tulajdonú iro-
da megvásárlása. Mindenki számára
világos, hogy a saját tulajdonlású ingat-
lan a jelenleg meglévô pénzeszközeink
idôtálló befektetésének legjobb módja, a
tagság befizetéseinek látható formája.
A vásárlás leggazdaságosabb formáját
az elnökség megismerte döntött arról
is, hogy a listára felkerült objektumok il-
letve a gazdasági konstrukció tekinteté-

ben rendkívüli küldöttgyûlésen kéri a
tagság képviselôinek véleményét. 

A másik kiemelten fontos kérdés a
szervezeti feltételek biztosítása.
Az átalakítás elôkészítésével foglalko-
zó tisztségviselôk egy egyszemélyes,
a SZVMSZK. Budapesti Szervezeté-
nek tulajdonában álló Kft. létrehozásá-
ra tettek javaslatot. A Budapesti Ka-
marai Szolgáltató Központ Kft. létreho-
zása mellett több érv is szól. Ezek kö-
zül néhányat felsorolásképpen meg-
említünk. Az ingatlan vásárlás esetén
az ÁFA-t visszaigényelhetjük, olyan
képzéseket, konferenciákat szervez-
hetünk, amely bevételt jelenthet a
szervezet számára. Több olyan szol-
gáltatás is számításba jöhet, (Pl. vizs-
gáztatás, szakértôi névjegyzékbe fel-
vétel stb.) melyek javíthatják a szerve-
zet likviditását.
Tisztelettel kérünk minden tagtársun-
kat, hogy hozzánk eljuttatott észrevéte-
leivel, javaslataival, még a rendkívüli
küldöttgyûlés elôtt, segítse az elnökség
döntés elôkészítô munkáját.

Illés Gábor
az ad hoc biz. vezetôje

VÁLTOZHAT A BUDAPESTI SZERVEZET ELHELYEZÉSE

A 15. Nemzetközi, Biztonsági, Bûn-
megelôzési, Igazságszolgáltatási, Ka-
tasztrófavédelmi és Informatikai konfe-
rencia és szakkiállítás a KRIMINÁ-
LEXPO 2006. november 28.-30. között
kerül megrendezésre az Európa Kong-
resszusi Központban. A rendezvény fô
szervezôi a Legfôbb Ügyészség és az
Ügyészek Országos Egyesülete, az
Igazgatási és Rendészeti Minisztéri-
um, valamint a Biztonságos Magyaror-
szágért Közalapítvány. A rendezvé-
nyen  közremûködôként részt vesz a

Személy-Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara, valamint
a Magyar Biztonsági Vállalkozások
Munkaadói Szövetsége is. A konferen-
cia mottója: „magánbiztonság és az
üzleti élet biztonsága”.

❖  ❖  ❖  

Az Elitexpo Kft. 2006. novemberében
nem rendezi meg a már hagyományos
és évenként ismétlôdô Security & Sa-
fety Nemzetközi Szakkiállítást. A Secu-
rity Safety szervezôi 2007. május 16.-
18. között a Banktech Kiállítással közös

rendezvényre várja a biztonsági szak-
embereket és az érdeklôdôket. A közös
kiállításnak a Budapest Congress és
World Trade Center ad majd otthont.

❖  ❖  ❖  

Kollegáink jelentôs része napjainkra
már, internet kapcsolattal rendelkezik.
Néhány a szakmánkhoz kapcsolódó
weblapot ajánlunk szíves figyelmükbe:
www.biztonsag.lap.hu
www.biztonsagtechnika.lap.hu
www.bunmegelozes.hu
www.detektiv.lap.hu
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A korábbi Hírlevélben megjelent cikkso-
rozatban bemutattuk az igény és a rend-
szer mûködését befolyásoló tényezôk
felmérési munkafolyamatát, mely során
megfogalmaztuk a védelmi koncepciót,
végig kísértük a tervezés fázisait, most
pedig a kivitelezést vesszük górcsô alá.

KKiivviitteelleezzééss  
• A kivitelezô elôzetesen egyezteti a

megrendelôvel a kivitelezés idôpont-
ját. Az egyeztetett idôpontban megje-
lenik a helyszínen. 

• Tesztátjelzôvel küldött jelzések segít-
ségével az objektum különbözô pont-
jairól próba-üzeneteket küld, és az
eredményeket egyezteti a távfelügye-
leti diszpécser központtal. A megren-
delô esztétikai igényeinek, tervnek és
az idôközben megváltozott helyszíni
körülmények figyelembe vételével ki-
választja azt a helyet, melyre azok ki-
vitelezése a legcélszerûbb. 

• A rendszer központjának, telepítési
helyének kijelölésekor a telepítônek
figyelembe kell venni, hogy annak
kettôs biztonságtechnikai védettségû
helyen kell lennie, ami azt jelenti,
hogy az ellene esetlegesen irányuló
közvetlen szabotázs cselekmény
csak minimálisan két biztonságtechni-
kai védelmi övezet, ún. zóna megsér-
tésével legyen megvalósítható. 

• Amennyiben minden paraméter meg-
felelô, akkor felszereli a véglegesnek
szánt helyre. 

• A távfelügyeleti központ elôzetes érte-
sítése után a riasztó berendezést éle-
síti, majd éles állapotában a különbö-
zô távfelügyelendô zónákban riasztás
jelzéseket állít elô, végül hatástalanít.
A technikai figyelô központtal való
kommunikáció útján leellenôrzi, hogy
minden elküldeni kívánt jelzés megér-
kezett-e a központba. Ugyancsak leel-
lenôrzi, hogy a rendszer a védelmi
koncepciónak és a Megrendelô igé-
nyének megfelelôen került-e kialakí-
tásra. Amennyiben igen, akkor a tele-
pítést eredményesnek tekinthetô. 

• Az eredményes telepítés után a tele-
pítô a munkalapon feltüntetett azono-
sítószámot programozza a készülék-
be és munkalapon rögzíti az egyéb
paramétereket is. 

• A telepítés befejezésének tényét a
megrendelôvel a munkalapon igazol-
tatja. Készpénzes számlázás esetén a
számlát a helyszínen kiállítja és egy
példányát az ügyfélnek átadja. A mun-
kahelyet a telepítés megkezdése elôtti
állapotban tisztán és rendezetten adja
át. A telepítés során okozott, azzal
nem funkcionálisan összefüggô és el-
kerülhetô általa okozott károkat vala-
mint a megrendelô reklamációit, kiegé-

szítô igényeit stb. a munkalapon rögzí-
ti, szükség esetén új munkalapot nyit. 

• Végezetül az ügyféllel együtt kitölti a
24-órás távfelügyeleti szerzôdést.
Megkéri az ügyfelet a szerzôdés ala-
pos áttanulmányozására, válaszol
kérdéseire, majd aláíratja az ügyféllel
a szerzôdést, melynek mindkét példá-
nyát visszahozza a cégünk központjá-
ba aláírásra. 

EElllleennôôrrzzééss  
• A frissen telepített rendszerek a telepí-

tés utáni elsô három hónapban fokozott
gonddal ellenôrizni kell. Rendellenes
mûködés esetén a projekt menedzser
sürgôsségi hibajavítást kezdeményez. 

IIkkttaattááss::  
• A felmérési, ajánlati, megrendelési és

kivitelezési információkat tartalmazó
munkalapokat valamint a távfelügye-
leti szerzôdés különbözô példányait a
cég megfelelô könyvelési és nyilván-
tartási egységeiben iktatni kell. 

• A telepítéssel kapcsolatos adatok is bi-
zalmas adatoknak tekintendôk, ame-
lyek az ügyfél hozzájárulása nélkül har-
madik személyeknek nem adhatók ki. 

• A telepítéssel és technológiával kap-
csolatos adatokat a jogi és könyvelési
adatoktól eltérôen 5 év után is meg kell
ôrizni.

GGaarraanncciiaa::  
• A újonnan telepített rendszerek 1 éves

teljes körû garanciát élveznek. 
• A garancia nem terjed ki az elemi kár

és a nem rendeltetésszerû használat
következményeire. 

• Az egy évnél korábban telepített rend-
szerek nem garanciálisak és a más
tulajdonában lévô de bérelt eszközök
javításának gyakorlatához hasonlóan
a javítási költségeket az ügyfél viseli. 

RReekkllaammáácciióó::  
• Az ügyfelek írásos reklamációit a pro-

jekt menedzser és míôségirányítási
megbízott dolgozza fel. 

• A reklamációk intézésének követése
a rendszeresített reklamációs munka-
lapon történik.

A lenti ábrán Adat-nak nevezzük a vé-
delmi tervet és szemléltetjük, hogy az
egyes rendszerelemekre különbözô fe-
nyegetések hatnak, amelyek a rendsze-
relemek meghatározott láncán keresztül
a tervet veszélyeztetik.

A fenti gondolatmenetet folytatva ké-
szíthetünk: Alaptervet, Összesített ter-
vet (elektronikus jelzô rendszer, mecha-
nikai védelem, élô-erôs, stb. együtte-
sen), Teljeskörû tervet ( összesített-, in-
formáció-, környezet védelem). 

Végül, de nem utolsósorban meg kell
említetnünk a terv dokumentációk kül-
alakját, melyek mind méretükben, tar-
talmukban összhangban és arányban
kell, hogy legyenek a rendszerek mé-
retével. A felmérés lépeseit, központi-,
és kiegészítô berendezések, perifériák,
távfelügyelet mûködési leírását, rajzait,
hatékonyság vizsgálatát, megtérülés
és összevont árajánlat adatait tartal-
maznia kell. 

Hangsúlyozzuk, hogy a tervezett be-
hatolásjelzô rendszerre fordított költsé-
geknek nemcsak az összege, hanem a
ráfordítás módja (szükség esetén mo-
duláris ütemtervek szerint) is lényeges,
azaz a védelmet teljes körûen és zártan
kell kialakítani. A ráfordítás mértékét az
elviselhetô kockázat mértéke szabja
meg, amelyet a kárérték és a bekövet-
kezési gyakoriságok alapján felállított
elviselhetôségi határ szab meg. 

Szerzôk: Mihalik László, Lukács László

FELMÉRÉSTÔL A TERVEZÉSIG (BEFEJEZÔ RÉSZ)

A határidôket tekintve, finiséhez érkezett az igazolványok
cseréje. Mint ismeretes a 2006. június 1. elôtt – határidô
nélkül – kiadott személy és vagyonôri, biztonságtechnikai
tervezôi, szerelôi, valamint a magánnyomozói igazolvá-
nyokat, illetve a társas vállalkozások mûködési (hatósági)
engedélyeit 2006. december 31.-ig ki kell cserélni. Hol tar-
tunk a 22/2006. számú BM rendelet (e rendelet szabályoz-
ta a szakma gyakorlásának feltételeit) végrehajtásában?
Gazsi Lászlóné alezredes, a BRFK igazgatásrendészeté-
nek illetékes vezetôje szerint napjainkig a budapesti va-
gyonôrök  mindössze 25-30 %-a adta be kérelmét az iga-
zolvány cseréhez, a társas vállalkozások vonatkozásában
ez a szám még ettôl is alacsonyabb. A biztonságtechnikai
szakmában, valamint a magánnyomózók között ez az
arány lényegesen magasabb. Várható e valamiféle hala-
dék, türelmi idô azok számára, akik 2006. végéig nem in-
tézték el az igazolványok cseréjét? A BRFK illetékesei ha-
tározottan cáfolták ezeket az információkat, tehát 2007. ja-
nuár 1. után csak az új igazolványokkal lehet majd dolgoz-
ni a biztonsági szakmában. 
Mindebbôl következik, hogy aki még nem adta be kérelmét
a lakhely szerint illetékes Rendôrkapitányságra, az sürgô-
sen tegye meg. Az igazgatás rendészeteken az ügyintézé-
si határidô elérheti a 60 napot és elôfordulhat, hogy valaki
az új év elsô 1-2 hónapjában, érvényes igazolvány hiányá-
ban nem végezhet munkát a biztonsági szakmában. Az
igazolványok cseréjéhez a régi igazolvány, kamarai tagság
és 6.900-Ft befizetése szükséges. Az új igazolványok és
mûködési engedélyek öt évig érvényesek, ami további öt
évre meghosszabbíthatók, ha a kiadás feltételei továbbra
is fennállnak.

MI.

de értek bennünket kudarcok is. Éles vi-
ták eredményeként bôvült az adatgyûj-
tés lehetôsége, bár ebben erôs korláto-
kat jelentett a hatóságok sokszor merev
ellenállása, nem beszélve a hazánkban
sokunk véleménye szerint kicsit túldi-
menzionált adatvédelemrôl. Éppen mos-
tanában került fel az országos szervezet
internetes honlapjára a lakcím- és gép-
jármû-nyilvántartásban történô keresés
lehetôségének ismertetése. Negatívum-
ként pedig felhozható példának, hogy
nem sikerült elérnünk az ügyvédekhez
hasonló titoktartási kötelezettséget, ami
adott esetben a hatóságok elôtti titoktar-
tást is magába foglalná.
– Milyen továbbképzések, személyes ta-
lálkozók szervezését bonyolítja a tago-
zat?
– Egyrészt biztosítjuk tagjaink részvéte-
lét az országos szervezet rendezvénye-
in, konferenciáin, másrészt magunk is
szervezünk összejöveteleket. Ez utób-
biak elsôsorban tapasztalatcserék, vi-
ták, bemutatók vagy információcserék.
Évek óta folyik egy rendszeres tovább-
képzés, mely különbözô témaköröket
foglal magába.

– Például?
– Volt elôadás az adatgyûjtés módszere-
irôl, a legálisan alkalmazható technikai
módszerekrôl, a megfigyelésrôl, a grafo-
lógia adta lehetôségekrôl, a nyomozói
munka pszichológiai sajátosságairól. Je-
lenleg a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen tartunk egy továbbképzési
célt szolgáló elôadássorozatot.
– Milyen létszámot mozgatnak meg ezek
a rendezvények?
– Rendkívül változó. Eleinte örültünk, ha
tízen összejöttek. A jelenlegi ciklusban
már 30-50 fô között mozog a létszám. A
legnagyobb gondot a szervezésben az
idôegyeztetés és a kiértesítés jelenti.
Éppen ezért ezúton is kérünk mindenkit,
hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel
a budapesti szervezet honlapját, vala-
mint a Hírmondó közleményeit, mert
ezekbôl a forrásokból minden információ-
hoz hozzájuthatnak.   
– Milyenek a visszajelzések?
– Azok is változóak. De nagy örömmel
fogadunk minden véleményt, nem be-
szélve a megvalósítható ötletekrôl. 
– Külsô szervezetekkel tart-e kapcsola-
tot a tagozat.

– Igen. Elsôsorban az ügyvédi kamará-
val és a rendôrkapitányságokkal jó a
kapcsolatunk, ami elsôsorban az infor-
mációcserében valósul meg. Nagyon
fontosnak tartjuk annak megértetését
minden együttmûködô partnerünkkel,
hogy tulajdonképpen valamiféle közfel-
adatot látunk el, mert jelentôs szerepet
vállalunk a közbiztonság megôrzésé-
ben, javításában, és ez mindannyiunk
érdeke. 
– Végezetül arra keresnénk a választ,
hogy kik vesznek részt a tagozat munká-
jában?
– Az adminisztrációt természetesen az
apparátus tagjai végzik, magát a szerve-
zést egy aktív mag, mely társadalmi
munkában segíti a feladatok meghatáro-
zását, elôkészítését és megoldását. De
minden segítôt szívesen fogadunk, min-
den jó ötletért hálásak vagyunk. Mindig
nyitottak vagyunk a véleményekre, ja-
vaslatokra. Kérünk mindenkit, ossza
meg velünk támogató vagy éppen bíráló
kritikáit, ötleteit, akár személyesen, akár
levélben, akár az interneten keresztül.

dr. Peredi György
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ben, melyet a SYMA Rendezvényközpontban szerveztek 2006.
október 21-én, konferencián vitatták meg a személy és vagyon-
ôrök fegyverhasználatának aktuális kérdéseit. Az utóbbi idôkben
egyre gyakrabban hallani arról, hogy a vagyonôr használta szol-
gálati fegyverét. A közvélemény pozitív. „Végre merte használni
fegyverét a vagyonôr.” De vigyázat. A fegyverhasználatot több
törvény és rendelet pontosan szabályozza. Ha ezeket a vagyon-
ôr nem tartja be maradéktalanul, maga is jogellenesen jár el. Ép-
pen ezért nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a vagyonôrök
tisztában legyenek a szabályokkal, és a támadás során kialakult
stresszhelyzetben ne hozzanak rossz döntést. Ezt oktatások, és
folyamatos gyakorlások keretében lehet elérni. Fontos néhány
alapszabály 100%-os ismerete. Vagyonôrnél fegyveres szolgálat
ellátása közben ott kell lennie a többek között a lôfegyver tanúsít-
ványának, a rendôrhatóság engedélyének, (határozat) valamint a
fegyver tulajdonosának, a vagyonvédelmi vállalkozás megbízá-
sának a lôfegyver átadásáról. E dokumentumokat a Rendôrható-
ság bármikor ellenôrizheti. A fegyver kizárólag jogos védelem és
végszükség esetén használható. A Btk. 29.§ és 30.§ szerint: NNeemm
bbüünntteetthheettôô,,  aakkiinneekk  ccsseelleekkmméénnyyee  aa  ssaajjáátt,,  iilllleettôôlleegg  mmáássookk  sszzeemméé--
llyyee,,  jjaavvaaii,,  vvaaggyy  kköözzéérrddeekk  eelllleenn  iinnttéézzeetttt,,  iilllleettôôlleegg  eezzeekkeett  kköözzvveettlleennüüll
ffeennyyeeggeettôô  jjooggttaallaann  ttáámmaaddááss  eellhháárrííttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess.. A fegyver-
használatot meg kell elôznie egy felhívásnak, hogy az elkövetô
engedelmeskedjen a vagyonôr utasításainak. El kell hangoznia
egy figyelmeztetésnek, hogy lôfegyver használata következik,
majd le kell adni egy figyelmeztetô lövést. Amennyiben nincs rá
idô, ezek nélkül is sor kerülhet a fegyverhasználatra. Amennyiben
sikerült a támadót harcképtelenné tenni, illetve a személyek ve-
szélyeztetése elmúlt, tilos a további fegyverhasználat. A vagyon-
ôr pl. nem lôhet a bankfiókból kirohanó rabló után. Látható, hogy
a vagyonôrnek egy esetleges támadás esetén, stressz állapotá-
ban kell rövid idô alatt, sok mindent mérlegelni. Ha rosszul dönt,
maga is szembekerülhet a törvénnyel. Ezért fontos a megfelelô
képzés és gyakorlás.                                      – Kôszegi Péter –
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