
∵秦嘩ず幸鍵轟羹 Aki
nem vizsg6zik le,

jёv6ianu6rt6i nem

dolgozhat

A szemdly- €s vagyon6ri iga-
zolvdnnyal rendelkez6knek
jciv6 janudr 1-j6ig 40 6rds
kotelez6 k6pz6sen kell rdszt
vennitik €s le kell izsgizni-
uk. A c6l, hogy emelkedjen
a szakma szinvonala, hogy
megismerkedjenek a meg-
vdltozott jogszab{lyokkal, rij
jogaikkal 6s koteless6geikkel.

Aki nem tesz vizsgdt, e
hatdridti utdn szem6ly- 6s va-
gyon6rk6nt nem dolgozhat.
A k6pz€s jogszabdlyban el6irt
kolts6ge 9653 forint, a vizsga
dija '1932 forint, de a kamarai
tagok kedvezm€nyt kapnak.

N6met Ferenc, a Szem€ly-,
Vagyonv6delmi 6s Magdn-
nyomoz6i Szakmai Kamara
elnoke elmondta, min6s€gi
szolgdltatdst nyijt6 vagyon-
v€delmi cdgb6l m6g mindig
kev6s van, meft a megbiz6k
jelentcis r6sze gyakran ma is
kizdr6lag az 6r alapjdn dont.

Elindult a kifehdred€s
- A rendszerv6ltdsig nem volt
tehet6s€g a magdnvaryon
v6delm6re, ez6rt nem gyrilt
tcil annyi tapasztalat, mint
mds szakrndkndl. Az 5ga-
zatban dolgoz6k egy r6sze
a rendv6delemb6l 6rkezett.
tcibb 6vtizedes tapasztalattal,
6s emiatt vagyon6r 6s vagyon-
5r kozott a mai napig 6ri6si
kiilonbsdg lehet - emelte ki
Ndmet Ferenc. Hozzdtette: en-
nek a szakmdnak is megvan
r maga b6vlipiaca, ahol pdr
;zdz forintos 6rab€r€rt feke-
t€n dolgoznak az rlrok, vagy
ha fel is veszik 6ket, a mun-
kiltat6juk,,elfelejti" ut6nuk
refizetni a j5rul6kot.

Ndmet Ferenc szerint az
ilyen c6gek csak n€hdny h6-
rapra,,rabolnak" maguknak
riacot, mert a szigoni admi-
risztrdci6s kotelezetts6gek 6s
lz ellenrjrzdsek miatt a turpis-
;6gok hamar kidertilnek.

- Az Sgazat folyamatosan
:eh€redik: ndhdny 6wel ez-
:kitt kevesebb mint 40 ezer
ragyoncir utiin fizettek ad6t
is jdruldkot. Ez a szdm mos-
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tanra 65 ezerre emelkedett.
A pozitiv tendencia hdtter6
ben az dll, hory a vagyon6rrik
ontudatosabbak lettek. P61dd-
ul, ha jon a munkatigyi ellen-
6r. mir nem mennek el. mert
tudjiik, hogy a hat6sdgok csak
a munkdltat6jukat btintethe
tik meg, ciket nem. A kamara
elnoke szerint a legtribb visz-
sza6l€s az 6pitkez6seken 6s
a mez6gazdas6gban van.

A nyugdijas a legolcs6bb
A biztonsdgi rirok kozel 40
sz6zal6ka nyugdijas, mert
az 6gazaton beliil 6k szdmi-
tanak a legolcs6bbnak, hi-
szen keresetkieg6szit€skdnt
6rkodnek. 6s mdr n6hdnv szdz
forintos 6rab6r€rt elviillaljiik
a munkdt. Ezzel azonban le-

A biztonsdgi 6r sz6mira
gyan(s, ha valaki lithat6an
alaposan kiirtiln6z. Vagy...

. Belendz a bizonsdgi
kamer5ba.

`■ 91yan hetyre,I te,ahon
nan a kamlra ndm‐ tilal.

o Bankban ttibb sz6mot
h[2, de nem megy oda
a oulthoz.

o Uzletben lever vatamit

. Ha nem id6jdr6snak meg-
felel6 ruh5t viset, p6ld5u[
nyiron nagykabit van rajta.
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,,Ennek a szakminak is
megvan a b6vlipiaca,
ahol p6r sz6z forintos
6rab6rdrt feketdn dol
goznak."
N6met Ferenr
a szakmai kamara elnoke

torik a tobbiek b€r€t is. - Az
olcs6 munkaer6 irdnti igdnyt
csak fokozza, hogy sok meg-
biz6 nem veszi figyelembe,
hogy az adott p6nz6rt milyen
szolgdltatdst kap - jegyezte
meg az elndk, aki szerint e
tekintetben a bankszektor ki-
vdtelnek szdmit.

Gyanis volt az utcasepr6
Zahordn Attila szdmos p6nz-
int6zetben dolgozott vagyon-
6rk€nt. Szakmai tuddsdt tobb
kitrintet6ssel ismert6k el.

- 2008-ban vagyon6ri mun-
k{t ajdnlottak egy uj bankfi-
6kban. Mivel odlvafutdsom
sorin folyamatosan trireked-
tem a szakmai fejkidesre, ha-
marosan bankot vdltottam.
Jelenlegi munkahelyem biz-
tonsdgi vezet6se nagy hang-
sulyt fektet az rirsdg szakmai
felk6sztilts6g6re 6s a tudds-
szint folyamatos novel6s6re.
Mindehhez modern technikai
hdtteret 6s kiemelked6 b6re-
zdst biztosit - mondta el. Za-
hordn Attildt 2008-ban az 6v
vagyon6r6nek vdlasztottdk,
mert elkapott egy bankrabl6t,

akin6l eserny6be 6pitett szi-
gonypuska volt.

- Hdrom h6nappal a rab-
l5s el6tt mdr felfigyeltem egy
meglep6en rendezett ktilsejii
fdrfira, aki feltiin<ien fj 6s tisz-
ta munkaruhdban soprogetett
a bank konil. Mint k6s6bb
kidenilt. bankrabldsra kdszii-
L6ditft. 2007. december 4-6n
tiltonyben 6s nyakkend6ben,
kez6ben egy eserny6vel iq-
m€t megjelent. Mivel tribben
voltunk 6rs6gben, enged€ly-
lyel, fegyvertelemil kovetni
kezdtem, de eltrint egy mdsik
bankfi6k udvardban - eml6-
kezett vissza Zahordn Attila,
aki a rend6rsdgi rigyeletes-
sel 6pp vonalban volt, mikor
ismdt meglftta a menektil6
fdrfit. A biztons6gi <ir utdna
szaladt, €s egy munkaiigyi el-
len6r segits6g6vel, rovid dula-
kodis utdn elfogta az illet6t.

A kulcssz6: hatdrozott felldp6s
Zahordn Attila hangsrilyozta,
egy biztonsdgi 6r legfonto-
sabb feladata a btincselek-
m6nyre k6szi.il<ik felismer6se
6s a biin megel6z6se. A rdter-
mettsdgen €s a j6 megfigyelG
k6pessdgen tul sziiks€g van
olyan szakmai ismeretekre,
amelyek segits€g6vel ki tud-
jdk sziirni a gyanris szem€lye-
ket. - A boltban a feltfn6en
alaposan koriiln6z6kkel ha-
tdrozott szemkontaktust kell
felvenni, 6s azt folyamatosan
megtartani, illewe udvaria-
san meg kell k6rdezni, hogy
miben segithettink - javasol-
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ezer biztons6gi 6r van jelenleg
Magyarorszigon. 45H00 forintos
6tlagos 6rab6r6rt dolgoznak.

ta. A magabiztos felldpes mi-
att a brlncselekmdnyre k6szti-
16 azt 6rezheti, felismert6k,
ezdrt meggondolhatja magdt.

Elengedhetetlen a tov6bbk6pz6s
A vagyoncir hozzdtette, mun-
kdja sordn pontosan ismernie
kell. mely helyzetekben mi-
lyen jogszabdlyt alkalmazhat,
s meddig terjed a mozgdstere.
A tovdbbk6pzds f6k6pp azok-
ndl fontos, akik nem a rend-
v6delmi tertiletr6l drkeznek
a szakmdba, mdg akkor is, ha
csak Stmenetileg szeretn€nek
6rk€nt dolgozni.

A tovdbbkEpz€s az6rt is 16-

nyeges, mert 6les helyzetben
- lopdsndl, rablSsndl - el6for-
dulhat, hogy a vagyonrir osz-
tonosen cselekszik, mdrpedig
a szakszeriitlen int6zked6s
(pdldriul rendezvdnybiztositds
esetdn) akdr emberdletet is ve-
sz6lyeztethet, nem is beszdlve
arr6l, hogy avagyon6rre n6zve
is sflvos kovetkezm6nvei le-
hetnek: akdr letoltend"6 sza-
badsdgvesztdst is kaphat.
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