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A biztonsA biztonsáágszolggszolgááltatltatáás hazai ts hazai téérnyerrnyeréésséével, vel, 
a biztonsa biztonsáági piac radikgi piac radikáális lis áátalakultalakuláássáával, a val, a 
privpriváát biztonst biztonsáág jogi szabg jogi szabáályozlyozáássáának nak éés s 
gyakorlatgyakorlatáának ellentmondnak ellentmondáásaival, a saival, a 
forrforráások sok áátstrukttstruktúúrráállóóddáássáávalval a a 
rendvrendvéédelmi intdelmi intéézmzméényrendszer nem nyrendszer nem 
tartott ltartott lééppéést. st. 



A rendszervA rendszervááltozltozáást kst köövetvetőően a rendven a rendvéédelem delem --
mint az mint az áállam llam éés polgs polgáárainak biztonsrainak biztonsáággáát t 
garantgarantáállóó politika, tevpolitika, tevéékenyskenyséégrendszer grendszer éés s 
szolgszolgááltatltatáás s –– teljes kteljes köörrűű megmegúújuljuláást igst igéényelt. nyelt. 
Ennek gyakorlati megvalEnnek gyakorlati megvalóóssííttáása azonban sa azonban 
rréészleges, feszszleges, feszüültsltséégekkel terhelt volt. A gekkel terhelt volt. A 
kköözbiztonszbiztonsáág g éés a belss a belsőő rend megteremtrend megteremtéésséének nek 
éés folyamatos megs folyamatos megúújjííttáássáának elvnak elváárt mrt méértrtéékkűű
ttáársadalmasrsadalmasííttáása csak rsa csak réészben szben éés s 
ellentmondellentmondáásosan valsosan valóósult meg. sult meg. 



A rendA rendéészeti/rendvszeti/rendvéédelmi funkcidelmi funkcióók jogszabk jogszabáályi lyi 
hháátterettere formformáálisan megalapozott, az Eurlisan megalapozott, az Euróópai Unipai Unióós s 
tagstagsáágunkbgunkbóól eredl eredőő kköötelezettstelezettséégek begek beééppüültek a belsltek a belsőő
jogba. jogba. ÉÉrzrzéékelhetkelhetőően javult a nemzetken javult a nemzetköözi biztonszi biztonsáági, gi, 
bbűűnnüügyi, illeggyi, illegáális migrlis migráácicióó--kezelkezeléési, katasztrsi, katasztróófafa--
megelmegelőőzzéési,si,-- segsegíítstséégnygnyúújtjtáási, tsi, tűűzvzvéédelmi, vdelmi, váámm-- éés s 
ppéénznzüügygyőőri, bri, büüntetntetééss--vvéégrehajtgrehajtáási, vagyonvsi, vagyonvéédelmi, az delmi, az 
igazsigazsáággüügyi, gyi, öönkormnkormáányzati biztonsnyzati biztonsáági egygi együüttmttműűkkööddéés, s, 
jobbjobbáá vvááltak a nemzetbiztonsltak a nemzetbiztonsáági gi éés rendvs rendvéédelmi delmi 
egyegyüüttmttműűkkööddéés felts feltéételei, a nemzetktelei, a nemzetköözi szervezett zi szervezett 
bbűűnnöözzéés, az illegs, az illegáális migrlis migráácicióó, a terrorizmus elleni , a terrorizmus elleni 
fellfellééppéés ess eséélyei.lyei.



Az integrAz integráált rendvlt rendvéédelem komplex kezeldelem komplex kezeléése se 
éérdekrdekéében szben szüüksksééges egyges együüttmttműűkkööddéést az st az éérintett rintett 
szervek kszervek köözzöötti megtti megáállapodllapodáások formsok formáálisan lisan 
biztosbiztosíítjtjáák. A kk. A küüllöönbnböözzőő őőrszolgrszolgáálatok, a polglatok, a polgááriri--, , 
magmagáánbiztonsnbiztonsáági rendszerek, helyi gi rendszerek, helyi 
kezdemkezdeméényeznyezéések sek éés a teljes s a teljes 
biztonsbiztonsáágszolggszolgááltatltatáási civil szfsi civil szfééra, valamint a ra, valamint a 
biztonsbiztonsáági feladatokat vgi feladatokat váállalllalóó ttáársadalmi rsadalmi 
szervezetek tevszervezetek tevéékenyskenyséégi rendszergi rendszeréének nek 
rendvrendvéédelmi illesztdelmi illesztéése ugyanakkor nem kse ugyanakkor nem köövette vette 
az az éérintett szolgrintett szolgáálatok, szolglatok, szolgááltatltatáások sok éés s 
kkéépesspesséégek fejlgek fejlőőddéési si üütemteméét, szabt, szabáályozlyozáási si éés s 
koordinkoordináácicióós igs igéényeit.nyeit.



 GyengesGyengeséégekgek
 A rendvA rendvéédelmi szervek mdelmi szervek műűkkööddéésséét szabt szabáályzlyzóó egyes jogszabegyes jogszabáályok  lyok  

harmonizharmonizáácicióójjáára, kiegra, kiegéészszííttéésséére, illetve re, illetve az egyes teraz egyes terüületekenleteken ma mma méég g 
hihiáányznyzóó jogi szabjogi szabáályozlyozáás megalkots megalkotáássáára van szra van szüükskséég. g. 

 A szervezetek jogszabA szervezetek jogszabáályokban rlyokban röögzgzíített tett feladatai folyamatosan bfeladatai folyamatosan bőővvüülneklnek, , 
melyet melyet nem knem köövet a forrvet a forráások nsok nöövekedvekedéésese..

 Az Az áátfedtfedőő, p, páárhuzamos tevrhuzamos tevéékenyskenyséégek megszgek megszüüntetntetéésséét, a feladatkt, a feladatköörröök k 
integrintegráácicióójjáának folyamatnak folyamatáát t éérdekellentrdekellentéétek tek éés szemls szemlééleti kleti küüllöönbsnbséégek gek 
akadakadáályozzlyozzáák.k.

 A rendvA rendvéédelmi szervek struktdelmi szervek struktúúrráájaja, a vezet, a vezetéésisi--iriráánynyííttáási jogosultssi jogosultsáágok ma gok ma 
ttúúlzottan centralizlzottan centralizááltltak, ami gak, ami gáátolja a kihtolja a kihíívváásokra valsokra valóó rugalmas reagrugalmas reagáálláást.st.

 Nem egyNem egyéértelmrtelműűen definien definiááltak a diszkrecionltak a diszkrecionáális jogklis jogköörröök.k.
 A feladatkA feladatköörröök k éés a felels a felelőősssséégekgek rendrerendre áátfedik egymtfedik egymáástst, a rendszerben , a rendszerben 

diszfunkcidiszfunkcióókk, , kodifikkodifikáácicióóss éés ms műűkkööddéési zavarok vannak.si zavarok vannak.
 A rendelkezA rendelkezéésre sre áállllóó forrforráások szsok széétaprtapróózottakzottak, a felhaszn, a felhasznáálláásra vonatkozsra vonatkozóó

hathatáásksköörröök szk szééttagoltak, az ttagoltak, az öösszehangolt, komplex fejlesztsszehangolt, komplex fejlesztéési, megelsi, megelőőzzéési si 
rendszerek lrendszerek léétrehoztrehozáása nehsa nehéézkes.zkes.

 A gyakori szervezetA gyakori szervezet--áátalaktalakííttáásoksok éés az egzisztencis az egzisztenciáális probllis probléémmáák k nnöövelik az velik az 
áállomllomáány elbizonytalanodny elbizonytalanodáássáát,t, a tapasztalt munkaera tapasztalt munkaerőő gyorsulgyorsulóó üütemben fogy.temben fogy.



 Az egyAz egyéébkbkéént felknt felkéészszüült lt szakmai szakmai áállomllomáány ny idegennyelvidegennyelv tudtudáásasa, eur, euróópai unipai unióós s éés s 
schengenischengeni ismerete, gyakorlata ismerete, gyakorlata mméég hig hiáányos.nyos.

 A fiatalodA fiatalodóó áállomllomáányny--öösszetsszetéétel nyomtel nyomáán a jogellenes tevn a jogellenes tevéékenyskenyséégek feldergek felderííttéése se 
nehezebbnehezebbéé vváált, ezt a megllt, ezt a megléévvőő szakszakéértrtőői hi hááttttéér csak rr csak réészben tudja ellensszben tudja ellensúúlyozni.lyozni.

 TartTartóós a biztonss a biztonsáágvgvéédelmi piac humdelmi piac humáánernerőő elszelszíívvóó hathatáása.sa.
 Az esAz eséélyegyenllyegyenlőősséég elveinek g elveinek éérvrvéényesnyesííttéése mse méég nem teljes kg nem teljes köörrűű, k, küüllöönnöösen sen 

kedvezkedvezőőtlen a szemtlen a szeméélyi lyi áállomllomáány kisebbsny kisebbséégi gi öösszetsszetéétele.tele.
 Fejletlen a rendFejletlen a rendéészettudomszettudomáányi hnyi hááttttéér,r, gyenge a kutatgyenge a kutatóó bbáázis, hizis, hiáányos a nyos a 

szakirodalom.szakirodalom.
 A rendvA rendvéédelmi tevdelmi tevéékenyskenyséég tg táársadalmasrsadalmasííttáása elhsa elhúúzzóódikdik, a t, a táársadalmi rsadalmi 

szervezetek szervezetek éés a lakosss a lakossáág bevong bevonáása a szsa a szüükskséégesngesnéél lassl lassúúbb, a lehetsbb, a lehetséégesngesnéél l 
kevesebb az kevesebb az éérzrzéékelhetkelhetőő éés konkrs konkréét eredmt eredméény.ny.

 Nem kellNem kellőően elterjedt a humen elterjedt a humáán ern erőőforrforráással valssal valóó gazdgazdáálkodlkodáás korszers korszerűű mmóódszereinek dszereinek 
alkalmazalkalmazáása. sa. 

 A modern mA modern műűszaki eszkszaki eszköözzöök terk terüületi eloszlleti eloszláása egyenetlen.sa egyenetlen.
 A termA terméészeti csapszeti csapáások, ssok, súúlyos szerencslyos szerencséétlenstlenséégek kgek köövetkezmvetkezméényeinek knyeinek káárbecslrbecsléési si 

rendszere fejletlen, csuprendszere fejletlen, csupáán nn nééhháány terny terüületre orientletre orientáált, lt, íígy nem ad kellgy nem ad kellőő ttáámogatmogatáást a st a 
megelmegelőőzzéési feladatok tervezsi feladatok tervezééssééhez.hez.

 A biztonsA biztonsáági kockgi kockáázati tzati téényeznyezőők csk csöökkentkkentéésséét tt táámogatmogatóó, EU norm, EU normáák k ááltal is elltal is előőíírt rt 
rendszerek hirendszerek hiáányosak (sznyosak (szééttagolt bttagolt bűűnnüüldldöözzéési adatbsi adatbáázis, valzis, valóósidejsidejűű, v, véédett dett 
kommunikkommunikáácicióós eszks eszköözzöök hik hiáánya, stb.). nya, stb.). 



A Magyar KA Magyar Kööztztáársasrsasáágra a szervezett bgra a szervezett bűűnnöözzéés, a s, a 
terrorizmus, az illegterrorizmus, az illegáális migrlis migráácicióó, valamint a , valamint a 
mozgmozgáásszabadssszabadsáág megng megnöövekedvekedéésséébbőől eredl eredőő
biztonsbiztonsáági kihgi kihíívváások, az sok, az úún. kn. köörnyezeti vagy rnyezeti vagy 
„„öökoko--bbűűnnöözzééss””, a vagyon elleni , a vagyon elleni 
bbűűncselekmncselekméények, a knyek, a küüllöönbnböözzőő hamishamisííttáások, az sok, az 
illegillegáális kereskedelem, a klis kereskedelem, a káábbííttóószerszer--
kereskedelem, a pkereskedelem, a péénznzüügyi bgyi bűűncselekmncselekméények, a nyek, a 
hivatalos hivatalos éés/vagy ks/vagy köözfeladatot ellzfeladatot ellááttóó szemszeméély ly 
elleni erelleni erőőszak, a szak, a „„megmegéélhetlhetéésisi”” bbűűnnöözzéés, s, 
valamint a civilizvalamint a civilizáácicióós, illetve terms, illetve terméészeti szeti 
katasztrkatasztróóffáákbkbóól eredl eredőő helyzetek jelentik a helyzetek jelentik a 
leginkleginkáább fenyegetbb fenyegetőő veszveszéélyforrlyforráásokat. sokat. 



MagyarorszMagyarorszáág g éés az Eurs az Euróópai Unipai Unióó gazdasgazdasáága, valamint ga, valamint 
polgpolgáárainak jrainak jóóllééte, biztonste, biztonsáága a lga a léétfontosstfontossáággúú
infrastruktinfrastruktúúrrááktktóól l éés az azok s az azok ááltal nyltal nyúújtott jtott 
szolgszolgááltatltatáásoktsoktóól l is fis füügggg. Az . Az áágazatokon gazatokon éés az EU s az EU 
tagtagáállamok hatllamok hatáárain rain áátnytnyúúllóóan an öösszekapcsolsszekapcsolóóddóó, , 
egymegymáással kssal köölcslcsöönnöös fs füüggggéésben lsben léévvőő kritikus kritikus 
infrastruktinfrastruktúúrráák megzavark megzavaráása vagy megsemmissa vagy megsemmisüülléése se ––
melynek kivmelynek kivááltltóó oka veszoka veszéélyforrlyforráások sora lehet, belesok sora lehet, beleéértve rtve 
a terrorcselekma terrorcselekméényeket, termnyeket, terméészeti katasztrszeti katasztróóffáákat, kat, 
hanyagshanyagsáágot, baleseteket, szgot, baleseteket, száámmííttóóggéépes bpes bűűnnöözzéést, mst, máás s 
bbűűncselekmncselekméényeket nyeket éés s áártrtóó szszáándndéékkúú cselekmcselekméényeket nyeket ––
veszveszéélyezteti az lyezteti az ééletlet-- éés vagyonbiztonss vagyonbiztonsáágot, a kgot, a köözbizalom zbizalom 
éés az s az áállamhatalomba vetett hit megrendllamhatalomba vetett hit megrendüülléésséével jvel jáárhat.rhat.



Napjaink hazai bNapjaink hazai bűűnnöözzéési szerkezetsi szerkezetéét t –– hasonlhasonlóóan a fejlett an a fejlett 
áállamok kriminalitllamok kriminalitáási mutatsi mutatóóihoz ihoz –– a vagyon elleni a vagyon elleni 
bbűűncselekmncselekméények kimagaslnyek kimagaslóó, mintegy hetven sz, mintegy hetven száázalzaléékos kos 
araráánya jellemzi. A bnya jellemzi. A bűűnesetek knesetek köözel 90 szzel 90 száázalzaléékkáát t éévrvrőőll--
éévre, ugyanazon hvre, ugyanazon húúszsz--huszonhuszonööt tt töörvrvéényi tnyi téénynyáálllláás s 
kimerkimerííttéése adja. A vagyon elleni bse adja. A vagyon elleni bűűncselekmncselekméényekben nyekben 
meghatmeghatáározrozóóvváá vváálnak az lnak az üüzleti zleti éés munkahelyi lops munkahelyi lopáások, a sok, a 
mezei mezei éés erdei lops erdei lopáások, a zsebtolvajlsok, a zsebtolvajláások, a betsok, a betöörrééses ses 
loplopáások, a gsok, a géépkocsipkocsi-- vagy a gvagy a géépkocsibpkocsibóól tl töörtrtéénnőő loplopáások, sok, 
a ronga rongáálláások, a szerzsok, a szerzőői vagy a szerzi vagy a szerzőői joghoz kapcsoli joghoz kapcsolóóddóó
jogok megsjogok megséértrtéései. Nsei. Nöövekszik a megvekszik a megéélhetlhetéési csi céélzatlzatúú
deliktumok szdeliktumok szááma. A szabma. A szabáályslyséértrtéések sek –– elselsőősorban a sorban a 
vagyon elleni szabvagyon elleni szabáályslyséértrtéések sek -- szszáámmáának nnak nöövekedvekedéése se 
vváárhatrhatóó..



 A gyors gazdasA gyors gazdasáági, politikai vgi, politikai vááltozltozáások sok 
kköövetkeztvetkeztéében felerben felerőőssöödtek a negatdtek a negatíív v 
ttáársadalmi jelensrsadalmi jelenséégek. A felngek. A felnőőtt tt 
genergeneráácicióók tk tööbbsbbsééggéét st súújtja a korjtja a koráábban bban 
hathatóó ttáársadalmi rsadalmi éértrtéékrend megingkrend megingáása, sa, 
felbomlfelbomláása, sa, úúj, mj, méég sok tekintetben g sok tekintetben 
kikiéérleletlen rleletlen éértrtéékrendek megjelenkrendek megjelenéése, az se, az 
éértrtéékvkváálasztlasztáás dilemms dilemmáája. ja. 



 A belsA belsőő jog Eurjog Euróópai Unipai Unióós joghoz ts joghoz töörtrtéénnőő
kköözelzelííttéése alapvetse alapvetőően befejezettnek tekintheten befejezettnek tekinthetőő, , 
azonban mazonban méég szg száámos termos terüületen szleten szüükskséég van a g van a 
rendrendéészeti (rendvszeti (rendvéédelmi) jog pontosdelmi) jog pontosííttáássáára, ra, 
korszerkorszerűűbbbbéé ttéételteléére. Kockre. Kockáázatot jelent, hogy ezt zatot jelent, hogy ezt 
a folyamatot lassa folyamatot lassííthatja a merev, doktriner thatja a merev, doktriner 
szemlszemléélet, az elzlet, az elzáárkrkóózzáás az innovats az innovatíív bv bűűnnüüldldöözzőői, i, 
bbűűnmegelnmegelőőzzéési msi móódszerek dszerek áátvtvéételtelééhez hez 
szszüüksksééges jogi hges jogi hááttttéér megteremtr megteremtééssééttőől, l, 
tarttartóózkodzkodáás (csaknem kilencvenezer oldalnyi) az s (csaknem kilencvenezer oldalnyi) az 
eureuróópai unipai unióós jog rends jog rendéészeti vonatkozszeti vonatkozáássúú
adaptadaptáácicióójjááttóól.l.



JelentJelentőős nemzetks nemzetköözi kapcsolattartzi kapcsolattartáási si éés s 
bbűűnnüüldldöözzőői akadi akadáályt jelentenek a sokszor a lyt jelentenek a sokszor a 
nemzetknemzetköözi standardoknzi standardoknáál szigorl szigorúúbb, bb, 
esetenkesetenkéént betarthatatlan hazai nt betarthatatlan hazai 
adatvadatvéédelmi eldelmi előőíírráások, illetve korlsok, illetve korláátoztozáások, sok, 
valamint az e tvalamint az e tééren kren köövetkezetesen vetkezetesen 
szigorszigorúú alkotmalkotmáánybnybíírróóssáági gyakorlat.gi gyakorlat.



A kA kööztudatban ma a gazdasztudatban ma a gazdasáági siker gi siker éés a meg nem s a meg nem 
engedett eszkengedett eszköözzöök alkalmazk alkalmazáása egybefonsa egybefonóódott. dott. 
E megE megííttéélléés, ha tarts, ha tartóósan fennmarad, torz san fennmarad, torz 
ttáársadalmi rsadalmi éértrtéékrendet tartkrendet tartóóssííthat.that.

Felgyorsult a vagyoni alapFelgyorsult a vagyoni alapúú ttáársadalmi polarizrsadalmi polarizáácicióó, , 
egyes regyes réétegek elszegtegek elszegéényednyedéése politikai kse politikai kéérdrdéésssséé
vváált, a lt, a „„megmegéélhetlhetéési bsi bűűnnöözzééss”” mind tmind tööbb bb 
terterüületen jelenik meg. Az egyre tudatosabbleten jelenik meg. Az egyre tudatosabbáá éés s 
szervezettebbszervezettebbéé vváállóó roma kisebbsroma kisebbsééghez ghez 
kapcsolkapcsolóóddóó, tov, továábbbbééllőő etnikai hagyometnikai hagyomáányok nyok éés s 
az euraz euróópai joggyakorlat kpai joggyakorlat köözzöötti ellentmondtti ellentmondáások sok 
csak lassan oldcsak lassan oldóódnak.dnak.



A privatizA privatizáácicióó honi sajhoni sajáátosstossáágai, a korrupcigai, a korrupcióó elleni fellelleni fellééppéés s 
ellentmondellentmondáásosssossáágai, a bgai, a bűűnnöözzéés terjeds terjedééssééttőől ll léényegesen nyegesen 
elmaradelmaradóó fejlesztfejlesztéésekkel magyarsekkel magyaráázhatzhatóó rendrendéészeti szeti 
mműűkkööddéési zavarok a jsi zavarok a jöövvőőben is teret kben is teret kíínnáálhatnak a lhatnak a 
szervezett bszervezett bűűnnöözzéés bs bőővvüülléésséének.nek.

A hazai bA hazai bűűnelknelköövetvetőői csoportok egy ri csoportok egy réésze a nemzetksze a nemzetköözi zi 
keretekben mkeretekben műűkkööddőő szervezett bszervezett bűűnnöözzéés fels feléé orientorientáállóódik. dik. 
TovTováább nbb nőő a nemzetka nemzetköözi szervezett bzi szervezett bűűnnöözzééshez kshez kööttőőddőő
olyan bolyan bűűncselekmncselekméények sznyek szááma, mint az emberma, mint az ember--, , 
kkáábbííttóószerszer--, , éés fegyverkereskedelem, ers fegyverkereskedelem, erőőssöödik a dik a 
veszveszéélyes anyagok lyes anyagok éés js jöövedvedééki termki terméékek csempkek csempéészetszetéére re 
iriráányulnyulóó bbűűnelknelköövetvetéés. A ks. A káábbííttóószer bszer bűűnnöözzéés s éés a s a 
prostitprostitúúcicióó öösztsztöönznzőőleg hat a leg hat a „„tradiciontradicionáálislis””
bbűűncselekmncselekméényekre.nyekre.



A katasztrA katasztróófavfavéédelem a ndelem a nöövekvvekvőő
hagyomhagyomáányos kocknyos kockáázati veszzati veszéélyeken tlyeken túúl l 
(t(tűűzesetek, mzesetek, műűszaki, kszaki, köözlekedzlekedéési si 
balesetek, balesetek, áárr-- éés belvizek) ts belvizek) tööbb, bb, úújnak jnak 
tekinthettekinthetőő kihkihíívváással szembesssal szembesüül. Ezek a l. Ezek a 
globglobáális kllis klíímavmavááltozltozáás vs váárhatrhatóó hathatáásai, a sai, a 
kritikus infrastruktkritikus infrastruktúúrráák vk véédelme delme éés a s a 
veszveszéélyes anyagokkal lyes anyagokkal öösszefsszefüüggggőő
minminőősséégileg gileg éés mennyiss mennyiséégileg gileg 
megvmegvááltozott kockltozott kockáázatok.zatok.



A lA léétfontosstfontossáággúú infrastruktinfrastruktúúrráák vk véédelmdelméére re 
vonatkozvonatkozóó horizonthorizontáális lis –– áágazatokon gazatokon áátnytnyúúllóó ––
szabszabáályozlyozáás nemzeti s nemzeti éés eurs euróópai unipai unióós szints szintűű
bevezetbevezetéése megnse megnöövelheti a rendvvelheti a rendvéédelmi szervek delmi szervek 
feladatait, a lfeladatait, a léétfontosstfontossáággúú infrastruktinfrastruktúúrráákat kat 
fenyegetfenyegetőő veszveszéélyek beazonoslyek beazonosííttáása, a sa, a 
lléétfontosstfontossáággúú infrastruktinfrastruktúúrráák k éés kapcsols kapcsolóóddáásaik saik 
sebezhetsebezhetőősséégi pontjainak feltgi pontjainak feltéérkrkéépezpezéése, a se, a 
megzavarmegzavaráás vagy megsemmiss vagy megsemmisííttéés kocks kockáázatzatáának nak 
éértrtéékelkeléése terse teréén.n.



A technikai fejlA technikai fejlőőddéés felgyorsuls felgyorsuláása a bsa a bűűnnöözzéés s 
lehetlehetőősséégeit is bgeit is bőővvííti. Ez az informatikai ti. Ez az informatikai 
terrorizmus terrorizmus éés az intellektus az intellektuáális gazdaslis gazdasáági gi 
bbűűnnöözzéés dinamikus terjeds dinamikus terjedééssééhez vezethet.hez vezethet.



A biztonsA biztonsáág tartalma, megjeleng tartalma, megjelenéési si 
formformáái, a hozzi, a hozzáá ffűűzzőőddőő éérdekek rdekek úúj j 
dimenzidimenzióókat kaptak,kat kaptak, íígy a rend gy a rend 
vvéédelmdelméével kapcsolatos feladatok vel kapcsolatos feladatok 
megvalmegvalóóssííttáása szemlsa szemlééletlet--, filoz, filozóófiafia-- éés s 
metodikavmetodikavááltltáási ksi kéényszerpnyszerpáálylyáára kerra kerüült. lt. 



A rendvA rendvéédelem, mint egysdelem, mint egysééges intges intéézmzméényi, tevnyi, tevéékenyskenyséégi gi 
rendszer vagy funkcirendszer vagy funkcióó kizkizáárróólag jogi lag jogi éés alkalmazs alkalmazáási si 
megkmegköözelzelííttéés alapjs alapjáán nem n nem éértelmezhetrtelmezhetőő. . 

A rendvA rendvéédelmi szervek tdelmi szervek tööbb minisztbb minisztéérium irrium iráánynyííttáása mellett, sa mellett, 
a ka köözponti koordinzponti koordináácicióó hhéézagai miatt nem ritkzagai miatt nem ritkáán n 
egymegymáással vetssal vetéélkedve, adott klkedve, adott kööltsltséégvetgvetéési keretek si keretek 
kköözzöött, napi probltt, napi probléémmáákkal terhelten teljeskkal terhelten teljesíítik tik 
alaptevalaptevéékenyskenysééggüükbkbőől adl adóóddóó feladataikat. Erfeladataikat. Erőősen sen 
befolybefolyáásolsolóó bizonytalansbizonytalansáági tgi téényeznyezőő a ta túúl gyakori l gyakori 
szervezetszervezet--áátalaktalakííttáás s éés ebbs ebbőől kl köövetkezvetkezőően a feladatok, en a feladatok, 
valamint az egyvalamint az egyééni ni ééletutak tartletutak tartóós tervezhets tervezhetőőssééggéének nek 
labilitlabilitáása.sa.



A hazai rendvA hazai rendvéédelmi szervek teljes kdelmi szervek teljes köörrűű
tevtevéékenyskenyséégi repertogi repertoáárjrjáának nak öösszehangolsszehangoláássáára ra 
kküüllöön tn táárcakrcaköözi koordinzi koordináállóó szerv nem jszerv nem jöött ltt léétre. tre. 
TTööbb kormbb kormáányzati koordinnyzati koordináácicióós bizottss bizottsáág g 
mműűkköödik, amely rendelkezik valamely dik, amely rendelkezik valamely 
rendvrendvéédelmi szervvel, vagy szervekkel delmi szervvel, vagy szervekkel 
kapcsolatos hatkapcsolatos hatáásksköörrel. rrel. 

JellemzJellemzőővvéé vváált a szervek lt a szervek ááltal kezdemltal kezdeméényezett nyezett úúj, j, 
kköölcslcsöönnöös s éérdekeltsrdekeltséégen alapulgen alapulóó pontosspontossáág, g, 
egyegyüüttmttműűkkööddéés. Ez fontos els. Ez fontos előőrelrelééppéés, de nem s, de nem 
helyetteshelyettesííti a rendvti a rendvéédelem egdelem egéészszéének komplex, nek komplex, 
rendszerszemlrendszerszemlééletletűű áátfogtfogáássáát.t.



A biztonsA biztonsáág szereplg szereplőőinek kinek kööre bre bőővvüüll, a , a 
biztonsbiztonsáággal ggal öösszefsszefüüggggőő tevtevéékenyskenyséég, a hozzg, a hozzáá
ffűűzzőőddőő éérdekeltsrdekeltséég tovg továább differencibb differenciáállóódik, ami dik, ami 
a rendva rendvéédelmi szemldelmi szemléélet vlet vááltozltozáássáát eredmt eredméényezi. nyezi. 
A biztonsA biztonsáág tartalmi g tartalmi éés fogalmi evols fogalmi evolúúcicióója a ja a 
rendvrendvéédelem fejldelem fejlőőddéésséét is befolyt is befolyáásolja.solja.

A hazai kihA hazai kihíívváások mellett megjelentek az sok mellett megjelentek az 
euroeuro--atlantiatlanti integrintegráácicióós s éés szs szöövetsvetséégi gi 
kköötelezettstelezettséégbgbőől adl adóóddóó feladatok isfeladatok is. Ezek . Ezek 
megoldmegoldáássáát mind nemzeti, mind szt mind nemzeti, mind szöövetsvetséégi, sgi, sőőt t 
nem egyszer sznem egyszer szééles kles köörrűű nemzetknemzetköözi keretek zi keretek 
kköözzöött kell felvtt kell felváállalni.llalni.



A polgA polgáári biztonsri biztonsáágvgvéédelmi tevdelmi tevéékenyskenyséég, az g, az 
áállami llami őőrszolgrszolgáálati munka, a lati munka, a 
magmagáánbiztonsnbiztonsáági tevgi tevéékenyskenyséég, a g, a 
helyhathelyhatóóssáági rendgi rendéészeti tevszeti tevéékenyskenyséég, a g, a 
biztonsbiztonsáági cgi céélzatlzatúú civil civil öönszerveznszervezőőddéések sek 
egyre begyre bőővvüüllőő kköörréével kiegvel kiegéészszüülve a lve a 
komplex rendvkomplex rendvéédelmi gondolkoddelmi gondolkodáás szerves s szerves 
rréészszéévvéé vváálik. lik. 



A rendvA rendvéédelem, a renddelem, a rendéészet, a biztonsszet, a biztonsáági piac gi piac éés a s a 
biztonsbiztonsáági cgi céélzatlzatúú civil szervezetek szereplcivil szervezetek szereplőői tudati tudatáában ban 
vannak a megvannak a megúújuljuláás ids időőszerszerűűssééggéének. Felismertnek. Felismertéék, hogy k, hogy 
a gyors a gyors üütemben temben áátalakultalakulóó éés modernizs modernizáállóóddóó
MagyarorszMagyarorszáág, valamint kg, valamint küülslsőő kköörnyezete rnyezete úúj tj tíípuspusúú
kihkihíívváásokat teremt, amelyek magasabb ksokat teremt, amelyek magasabb köövetelmvetelméényeket nyeket 
ttáámasztanak a rendvmasztanak a rendvéédelemmel, renddelemmel, rendéészettel szemben szettel szemben 
is. Ennek megfelelis. Ennek megfelelőően elfogadjen elfogadjáák a vk a vááltoztatltoztatáások sok 
szszüükskséégessgessééggéét t éés valljs valljáák: tk: túúl kell ll kell léépni az eddigi, pni az eddigi, 
ttööbbnyire bbnyire öötletszertletszerűű szervezetszervezet--vvááltoztatltoztatáási ksi kéényszerek nyszerek 
ididőőszakszakáán. n. 

ÉÉrdekeltek abban, hogy kimunkrdekeltek abban, hogy kimunkáált lt éés megers megerőőssíített tett 
rendrendéészeti szakpolitikszeti szakpolitikáára ra ééppííttőő, komplex biztons, komplex biztonsáági gi 
szemlszemlééletletűű jogalkotjogalkotáással megteremtssal megteremtőődjenek a biztonsdjenek a biztonsáági gi 
feladatok feladatok úújraosztjraosztáássáának a feltnak a feltéételei.telei.



AA biztonsbiztonsáág:g: alapvetalapvetőő nemzeti nemzeti éés ks köözzöösssséégi gi éértrtéék, olyan k, olyan 
áállapot vagy helyzet, amely a fenyegetettsllapot vagy helyzet, amely a fenyegetettséég g éés a s a 
veszveszéélyek tudatosan eltlyek tudatosan eltűűrt, meghatrt, meghatáározott szintjrozott szintjéén n 
valvalóósul meg. A biztonssul meg. A biztonsáág egy adott idg egy adott időőpontban felismert pontban felismert 
biztonsbiztonsáági kockgi kockáázatok semlegeszatok semlegesííttéésséének vagy nek vagy 
minimalizminimalizáálláássáának eredmnak eredméényeknyekéént lnt léétrejtrejöött ttt táársadalmi rsadalmi 
áállapot llapot éés ks köözzéérzet.rzet.
AlapjAlapjáát a kt a küülslsőő fenyegetettsfenyegetettséégtgtőől vall valóó megbmegbíízhatzhatóó
vvéédelem, a belsdelem, a belsőő rend rend éés stabilits stabilitáás ks kéépezi. A biztonspezi. A biztonsáág g 
megteremtmegteremtéése nem lehet se nem lehet áállami, vagy hatllami, vagy hatóóssáági gi 
monopmonopóólium, hanem lium, hanem „„ttáársadalmi termrsadalmi terméékk””, amely , amely 
éérdekkrdekköözelzelííttéés s úútjtjáán, egyeztetett cselekvn, egyeztetett cselekvéés s 
kköövetkezmvetkezméényeknyekéént jnt jöön ln léétre. Milyenstre. Milyensééggéében fontos ben fontos 
szerepet jszerepet jáátszik a ttszik a táársadalom szereplrsadalom szereplőői i éés a polgs a polgáárok rok 
öönknkééntes jogkntes jogköövetvetéése.se.



A kA köözbiztonszbiztonsáág g éés a ks a köözrend vzrend véédelme: delme: a a 
kköözigazgatzigazgatáási szerveknek, hatsi szerveknek, hatóóssáágoknak, a goknak, a 
gazdasgazdasáág szereplg szereplőőinek, az inek, az áállampolgllampolgáári ri 
szervezszervezőőddééseknek, azok tagjainak az seknek, azok tagjainak az ááltalltaláános nos 
rendfenntartrendfenntartáással, az ssal, az ááltalltaláános biztonsnos biztonsáág, g, 
nyugalom, knyugalom, köözrend fenntartzrend fenntartáássáával, a szellemi val, a szellemi éés s 
anyagi kanyagi köörnyezet megrnyezet megóóvváássáával val öösszefsszefüüggggőő olyan olyan 
tevtevéékenyskenyséége, amely kge, amely köözvetve vagy kzvetve vagy köözvetlenzvetlenüül l 
kihat a tkihat a táársadalmi lrsadalmi léét minden, a biztonst minden, a biztonsáágon gon 
alapulalapulóó terterüületletéére, a kre, a köözzöösssséégi gi 
éérdekrdekéérvrvéényesnyesííttéésre.sre.



AA kköözbiztonszbiztonsáág: g: az az áállampolgllampolgáárok rok ééletlet-- éés s 
vagyonbiztonsvagyonbiztonsáággáának a knak a köözzáállapotoktllapotoktóól l éés az orszs az orszáág g 
jogrendszerjogrendszerééttőől fl füüggggőő megvalmegvalóósulsuláása.sa.
VVéédelme delme éés fenntarts fenntartáása a rendvsa a rendvéédelmi delmi áágazathoz tartozgazathoz tartozóó
szervek fszervek főő feladata. Ebben az feladata. Ebben az éértelemben magrtelemben magáába ba 
foglalja a bfoglalja a bűűnmegelnmegelőőzzéés, a bs, a bűűnnüüldldöözzéés, a hats, a hatáárrend rrend éés s 
hathatáárbiztonsrbiztonsáág, az illegg, az illegáális migrlis migráácicióó jelensjelenséége elleni ge elleni 
kküüzdelem, a katasztrzdelem, a katasztróófavfavéédelem, a bdelem, a büüntetntetőő
igazsigazsáágszolggszolgááltatltatáás, a bs, a büüntetntetééss--vvéégrehajtgrehajtáás s éés s 
rehabilitrehabilitáácicióó ttáársadalmi intrsadalmi intéézmzméényei szoros kapcsolatban nyei szoros kapcsolatban 
éés ks köölcslcsöönhatnhatáásban sban áállllóó tevtevéékenyskenyséégeinek geinek öösszesssszessééggéét.t.



 Dr. Dr. LeoLeo LauberLauber a Ba Béécsi Szcsi Szöövetsvetséégi Rendgi Rendőőrr--igazgatigazgatóóssáág. g. 
„„ A biztonsA biztonsáág g ááru lesz, annak ellenru lesz, annak ellenéére, hogy re, hogy áállapot llapot 
tulajdonktulajdonkééppen, amelyet semlegesen mindenkinek ppen, amelyet semlegesen mindenkinek 
biztosbiztosíítani kelltani kell”” hangshangsúúlyozta lyozta LauberLauber. . „„Olyan mOlyan méértrtéékben, kben, 
ahogyan a rendahogyan a rendőőrsrséég az g az üüres pres péénztnztáár miatt visszavonul, r miatt visszavonul, 
a la lééggüüres teret a magres teret a magáán biztonsn biztonsáágvgvéédelmi szolgdelmi szolgáálatok latok 
ttööltik ki. ltik ki. 

 ”” A biztonsA biztonsáág az g az áállam szolgllam szolgááltatltatáási alkotmsi alkotmáányos nyos 
kköötelezettstelezettséége. Az erge. Az erőőszak gyakorlszak gyakorláás monops monopóóliumliumáának nak 
az az áállamnllamnáál kell maradnia. A polgl kell maradnia. A polgáárok vrok véédelme az delme az 
öönkormnkormáányzatisnyzatisáág kg köözponti feladata.zponti feladata.”” Az Az úúj idj időők dk dööntntőő
kulturkulturáális eredmlis eredméénye az nye az áállam erllam erőőszakszak--monopmonopóóliuma. liuma. 
Nem szabad visszafelNem szabad visszafeléé menni.menni.



A rendA rendőőrsrséégnek ergnek erőőszakszak--monopmonopóóliuma van, liuma van, 
de nincs vde nincs véédelmi monopdelmi monopóóliuma.liuma.

AusztriAusztriáában a rendban a rendőőri vri véégrehajtgrehajtóó áállomllomáány ny 
rréészvszvéétele minden ktele minden köözz--, , éés mags magáán szolgn szolgáálatnlatnáál a l a 
biztonsbiztonsáági tergi terüületen 84 %, addig ez leten 84 %, addig ez 
NNéémetorszmetorszáágban 65 %, Hollandigban 65 %, Hollandiáában 66 %, ban 66 %, 
SvSváájcban 65 % jcban 65 % éés Ds Dáániniáában csak 55 %. Eurban csak 55 %. Euróópai pai 
áátlagban a rendtlagban a rendőőri vri véégrehajtgrehajtóói i áállomllomáány ny éés a s a 
biztonsbiztonsáági vgi váállalkozllalkozáások munkatsok munkatáársai arrsai aráánya 66: nya 66: 
34 %. 34 %. 



A privatizA privatizáálláás nem azt jelenti, hogy az s nem azt jelenti, hogy az áállamot tehermentesllamot tehermentesíítik a tik a 
felelfelelőőssssééggééttőől a kl a köözbiztonszbiztonsáág fenntartg fenntartáássáééáéértrt””, hangs, hangsúúlyozta lyozta 
ReinhardReinhard RupprechtRupprecht, volt miniszt, volt minisztéériumi igazgatriumi igazgatóó a na néémet met 
SzSzöövetsvetséégi Belgi Belüügyminisztgyminisztéériumban.riumban.

„„A privatizA privatizáálláásnak jogilag megfelelsnak jogilag megfelelőőnek kell lennie.nek kell lennie.””
„„KKöözjogi jogosultszjogi jogosultsáágokat a kgokat a köözszolgzszolgáálathoz tartozlathoz tartozóók egy kk egy küüllöönnöös bizalmi s bizalmi 

viszonnyal gyakorolhatjviszonnyal gyakorolhatjáák.k.””
Ezeknek a jogosEzeknek a jogosíítvtváányoknak a knyoknak a köölcslcsöönbe adnbe adáása a magsa a magáán n 
biztonsbiztonsáágvgvéédelmi szolgdelmi szolgáálatoknak csak korllatoknak csak korláátozott mtozott méértrtéékben kben 
lehetslehetsééges.ges.

„„KKöözterzterüületen az objektumvleten az objektumvéédelem biztosan egy olyan feladat, delem biztosan egy olyan feladat, 
amelyet amelyet üüzemgazdaszemgazdasáági okokbgi okokbóól is a magl is a magáán biztonsn biztonsáágvgvéédelmi delmi 
szolgszolgáálatok is vlatok is véégrehajthatnak. Ez rutintevgrehajthatnak. Ez rutintevéékenyskenyséég, amelyng, amelynéél nem l nem 
kell a rendkell a rendőőrsrséégnek attgnek attóól tartania, hogy elveszl tartania, hogy elveszííti kapcsolatti kapcsolatáát a t a 
lakosslakossáággalggal””



 ErnstErnst StrasserStrasser belbelüügyminiszter: Az gyminiszter: Az áállam erllam erőőszakszak--
monopmonopóóliumliumáát nem szabad megrengetni. t nem szabad megrengetni. 
EgyEgyéébkbkéént a knt a köözbiztonszbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáások sok 
privatizprivatizáálláássáával val öösszefsszefüüggggéésben sok mindenrsben sok mindenrőől l 
lehet beszlehet beszéélni.lni.

 A kA köözbiztonszbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáások privatizsok privatizáálláássáánnáál fontos l fontos éés s 
ddööntntőő kkéérdrdéés, hogy minden rs, hogy minden réésztvevsztvevőő, a rend, a rendőőri ri 
vvéégrehajtgrehajtóói i áállomllomáány, az ny, az áállampolgllampolgáárok, a magrok, a magáán n 
biztonsbiztonsáágvgvéédelmi szfdelmi szfééra nyerra nyer--e valamit rajta. Ez e valamit rajta. Ez 
lehetslehetsééges, ha ges, ha éértelmesen rtelmesen éés js jóól szervezzl szervezzüük meg. k meg. 
GarantGarantáálni kell, hogy olyan szemlni kell, hogy olyan szeméélyek ajlyek ajáánljnljáák a k a 
biztonsbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáásokat, akik bizonyos alapelveket sokat, akik bizonyos alapelveket éés s 
minminőősséégi elgi előőíírráásokat betartanak.sokat betartanak.



 AtomerAtomerőőmműűvek vvek véédelme, a kdelme, a köözbiztonszbiztonsáág kg küüllöönnöös s 
veszveszéélyezettslyezettséége miatt, ge miatt, áállami feladat. llami feladat. 
Ugyanakkor NUgyanakkor Néémetorszmetorszáágban az gban az üüzemeltetzemeltetőő
magmagáán biztonsn biztonsáágvgvéédelmi szolgdelmi szolgáálatokat is latokat is 
megbmegbíízhat bizonyos feladatokra.zhat bizonyos feladatokra.

 „„A rendA rendőőrsrsééget illeti az erget illeti az erőőszakszak--monopmonopóóliuma, de liuma, de 
nem a biztonsnem a biztonsáág monopg monopóóliumaliuma”” mondta mondta Dr. Dr. 
EmarEmar MarentMarent, a , a vorarlbergivorarlbergi biztonsbiztonsáági gi 
igazgatigazgatóó..



 Az 1980Az 1980--as as éévek vvek vééggéén, az 1990n, az 1990--es es éévek elejvek elejéén bekn beköövetkezvetkezőő
rendszervrendszervááltltáás jelents jelentőős vs vááltozltozáásokat okozott a magsokat okozott a magáánbiztonsnbiztonsáág g 
terterüületletéén. A korn. A koráábbi idbbi időőszakban a szemszakban a szeméélyly-- éés vagyonbiztonss vagyonbiztonsáágrgróól l 
valvalóó gondoskodgondoskodáás majdnem teljesen s majdnem teljesen áállami feladat volt. Az llami feladat volt. Az áállam a llam a 
maga mmaga móódszereivel, dszereivel, –– amelyen lehet vitatkozni, hogy jamelyen lehet vitatkozni, hogy jóók voltakk voltak--e e 
vagy sem, vagy sem, –– biztosbiztosíította, hogy ne alakuljanak ki kirtotta, hogy ne alakuljanak ki kiríívvóó vagyoni vagyoni 
kküüllöönbsnbséégek, ne legyen a belfgek, ne legyen a belfööldi gazdasldi gazdasáágban jelentgban jelentőős s 
konkurenciakonkurencia--harc, hatharc, hatáárok krok köözzéé szorszoríította az ellentotta az ellenéérdekrdekűű gazdasgazdasáági, gi, 
éés egys egyééb csoportosulb csoportosuláások kialakulsok kialakuláássáát. t. 

 Ezek a tEzek a táársadalmirsadalmi--gazdasgazdasáági kgi köörrüülmlméények nem tettnyek nem tettéék lehetk lehetőővvéé, , 
hogy jelenthogy jelentőős s „„feketefekete”” vagy vagy „„szszüürkerke”” gazdasgazdasáág alakuljon ki, amellyel g alakuljon ki, amellyel 
egyegyüütt jtt jáár a szervezett br a szervezett bűűnnöözzéés ts téérhrhóóddííttáása. A rendsa. A rendőőrsrséég megfelelg megfelelőő
korlkorláátok ktok köözzöött tudta tartani a btt tudta tartani a bűűnnöözzéést, sikeresen akadst, sikeresen akadáályozta meg, lyozta meg, 
hogy a prostithogy a prostitúúcicióó, a k, a káábbííttóószer kereskedelem kszer kereskedelem küüllöön gazdasn gazdasáági gi 
áágazattgazattáá vvááljon. ljon. 



 A vagyonvA vagyonvéédelem terdelem terüületletéén, a tn, a tööbbsbbsééggéében ben 
áállami tulajdonon alapulllami tulajdonon alapulóó gazdasgazdasáágban az gban az áállam, llam, 
mint tulajdonos, jogszabmint tulajdonos, jogszabáályi ellyi előőíírráásokkal sokkal 
kköötelezte a gazdtelezte a gazdáálkodlkodóó szervezeteket a rszervezeteket a ráájuk juk 
bbíízott vagyon vzott vagyon véédelmdelméére. Meghatre. Meghatáározta, hogy rozta, hogy 
milyen rendmilyen rendéészeti szervezeteket kell lszeti szervezeteket kell léétrehozni, a trehozni, a 
szervezet tagjainak melyek a kszervezet tagjainak melyek a köötelesstelesséégei, gei, éés s 
hogyan kell inthogyan kell intéézkedni. (14/1960. (III.24.) zkedni. (14/1960. (III.24.) KormKorm. . 
rendelet, az rendelet, az üüzemrendzemrendéészeti szervek szeti szervek 
szervezszervezéésséérrőől, majd az ezt felvl, majd az ezt felvááltltóó 6/1988. 6/1988. 
(II.12.) MT. rendelet a k(II.12.) MT. rendelet a köözzüületi szervek leti szervek 
rendrendéészeti tevszeti tevéékenyskenysééggéérrőől, a 39/1979. (X.30.) l, a 39/1979. (X.30.) 
MT rendelet a polgMT rendelet a polgáári fegyveres ri fegyveres őőrsrséégrgrőől)l)



 A magA magáánbiztonsnbiztonsáági tevgi tevéékenyskenysééget kezdetben a jogszabget kezdetben a jogszabáályok lyok éés az s az 
áállami szervek tiltottllami szervek tiltottáák. Az elsk. Az elsőő ááttttöörréés a biztonss a biztonsáágtechnika tergtechnika terüületletéén n 
kköövetkezett be, ahol az vetkezett be, ahol az áállami vllami váállalatok llalatok éés szs szöövetkezetek mellett a vetkezetek mellett a 
kisiparosok is foglalkozhattak vagyonvkisiparosok is foglalkozhattak vagyonvéédelmi berendezdelmi berendezéések sek 
gygyáártrtáássáával val éés teleps telepííttéésséével, elvel, előőszszöör a mechanikai vr a mechanikai véédelem, majd az delem, majd az 
elektronikai jelzelektronikai jelzőő –– éés riaszts riasztóórendszerek esetrendszerek esetéén.n.

 A 80A 80--as as éévekben a magvekben a magáánvagyon nnvagyon nöövekedvekedéésséével (gvel (géépkocsik, hpkocsik, héétvtvéégi gi 
hháázak, stb.) fokozott igzak, stb.) fokozott igéény jelentkezett arra, hogy az ny jelentkezett arra, hogy az áállami szervek llami szervek 
mellett magmellett magáánvnváállalkozllalkozáások is folytathassanak sok is folytathassanak –– bbáár jelentr jelentőősen sen 
korlkorláátozva tozva -- ilyen tevilyen tevéékenyskenysééget. A szemget. A szeméélyvlyvéédelmi, valamint a  delmi, valamint a  
magmagáánnyomoznnyomozáási tevsi tevéékenyskenyséég vg véégzgzéésséét azonban kategorikusan t azonban kategorikusan 
megtiltottmegtiltottáák. (24/1987. (VII.22.) MT rendelet a vagyonvk. (24/1987. (VII.22.) MT rendelet a vagyonvéédelmi delmi 
tevtevéékenyskenyséégrgrőől l éés a mags a magáánnyomoznnyomozáás tilalms tilalmáárróól.)l.)



 A A rendrendéészekszek kkéépzpzéésséének szerveznek szervezéésséét a 6/1988. (II.12.) MT. rendelet t a 6/1988. (II.12.) MT. rendelet 
a renda rendéészetet mszetet műűkköödtetdtetőő kköözzüületi szerv vezetleti szerv vezetőőjjéének hatnek hatáásksköörréébe be 
utalta, akinek  e terutalta, akinek  e terüületen a Belleten a Belüügyminisztgyminisztéériummal, illetve annak riummal, illetve annak 
terterüületi szerveivel, az oktatleti szerveivel, az oktatáás ks kéépzpzéés sors soráán egyn együütt kellett mtt kellett műűkköödnie. dnie. 
A A rendrendéészekszek kköözbiztonszbiztonsáági jelleggi jellegűű kkéépzpzéésséérrőől a rendl a rendőőrsrséégnek kellett gnek kellett 
gondoskodni.gondoskodni.

 A munkaviszony lA munkaviszony léétestesííttéésséét kt köövetvetőően a renden a rendéészet tagjszet tagjáának szakmai nak szakmai 
kkéépzpzéése se éés tovs továábbkbbkéépzpzéése a rendse a rendéészet vezetszet vezetőőjjéének feladata volt. (5. nek feladata volt. (5. 
§§ (1). (1). bekbek. c) pont, 8.. c) pont, 8.§§ (1) (1) bekbek.).)

 A polgA polgáári fegyveres ri fegyveres őőrsrséég tekintetg tekintetéében 39/1979. (X.30.) MT rendelet ben 39/1979. (X.30.) MT rendelet 
a bela belüügyminiszter hatgyminiszter hatáásksköörréébe utalta a szakmai kikbe utalta a szakmai kikéépzpzéési si éés s 
tovtováábbkbbkéépzpzéési ksi köövetelmvetelméények meghatnyek meghatáározrozáássáát t éés a ks a kéépzpzéés s 
ellenellenőőrzrzéésséét. (4. t. (4. §§ (1) (1) bekbek.).)



A privatizA privatizáácicióó sorsoráán jelentn jelentőős mags magáánvagyonok nvagyonok 
alakultak ki. Megjelent a alakultak ki. Megjelent a „„feketefekete””, illetve , illetve 
„„szszüürkerke”” gazdasgazdasáág, a szervezett bg, a szervezett bűűnnöözzéés, az s, az 
olyan illegolyan illegáális lis üüzletzletáágak, mint a prostitgak, mint a prostitúúcicióó, a , a 
kkáábbííttóószer kereskedelem. A kialakult szer kereskedelem. A kialakult 
csoportosulcsoportosuláások ksok köözzöött megindult a harc az tt megindult a harc az 
egyes teregyes terüületek megszerzletek megszerzéésséééért, illetve a rt, illetve a 
terterüületek letek úújrafelosztjrafelosztáássáéáért. A harc rt. A harc ááltalltaláában nem ban nem 
ttöörvrvéényes eszknyes eszköözzöökkel folyt, illetve folyik, ezkkel folyt, illetve folyik, ezéért rt 
az e tevaz e tevéékenyskenyséégben rgben réészt vevszt vevőő szemszeméélyek lyek 
éélete, testi lete, testi éépspséége fokozott veszge fokozott veszéélybe kerlybe kerüült. A lt. A 
fenti indokok kfenti indokok köövetkeztvetkeztéében megnben megnöövekedtek a vekedtek a 
szemszeméélyvlyvéédelmi szolgdelmi szolgááltatltatáások irsok iráánti ignti igéények.nyek.



A korA koráábbi bbi áállami szabllami szabáályozlyozááson alapulson alapulóó vvéédelmi delmi 
tevtevéékenyskenyséég szabg szabáályai megvlyai megvááltoztak, ltoztak, éés s 
kialakultak a magkialakultak a magáánbiztonsnbiztonsáági tevgi tevéékenyskenyséég g 
szabszabáályai.  Megvlyai.  Megvááltozott a tevltozott a tevéékenyskenyséég jogi g jogi 
alapja alapja éés ks köörnyezete, a szolgrnyezete, a szolgááltatltatáást nyst nyúújtjtóó
szemszeméélyek joglyek jogáálllláása, intsa, intéézkedzkedéési lehetsi lehetőősséégeik. A geik. A 
vvááltozltozáás nem ment ks nem ment köönnyen, nnyen, éés ms méég jelenleg g jelenleg 
sem fejezsem fejezőőddöött be. A rtt be. A réégi kialakult szokgi kialakult szokáások sok 
nehezen vnehezen vááltoznak.ltoznak.



A szemA szeméélyly-- éés vagyonvs vagyonvéédelmi, valamint a magdelmi, valamint a magáánnyomoznnyomozóói i 
tevtevéékenyskenyséég szabg szabáályairlyairóól szl szóóllóó 2005. 2005. éévi CXXXIII. vi CXXXIII. 
TTöörvrvéény (tovny (továábbiakbanbbiakban VSzVMtVSzVMt.).) ccéélja, lja, „…„… hogy hogy -- a a 
kköözrend, a kzrend, a köözbiztonszbiztonsáág javg javííttáása, s ezek sa, s ezek 
rréészekszekéént a szemnt a szeméélyly-- éés vagyonvs vagyonvéédelem, a delem, a 
bbűűnmegelnmegelőőzzéés hats hatéékonyskonysáággáának fokoznak fokozáása sa 
éérdekrdekéében ben -- ererőőssíítse a vtse a váállalkozllalkozáás kerets keretéében ben 
vvéégzett szemgzett szeméélyly-- éés vagyonvs vagyonvéédelmi, valamint a delmi, valamint a 
magmagáánnyomoznnyomozóói szolgi szolgááltatltatáás ts töörvrvéényessnyessééggéét, t, éés s 
tovtováábbi garancibbi garanciáát nyt nyúújtson a tjtson a táársadalom szrsadalom száámmáára ra 
az e szolgaz e szolgááltatltatáásokat igsokat igéénybe vevnybe vevőők, illetve az e k, illetve az e 
szolgszolgááltatltatáások gyakorlsok gyakorláása sorsa soráán n éérintettek rintettek 
szemszeméélyhez flyhez fűűzzőőddőő jogai, vagyoni jogai, vagyoni éérdekei rdekei 
sséérthetetlensrthetetlensééggéére irre iráányulnyulóó igigéényeinek nyeinek 
éérvrvéényesnyesííttééssééhez.hez.””



A szemA szeméélyly-- éés vagyonvs vagyonvéédelmi tevdelmi tevéékenyskenysééget get 
vvéégzgzőő szemszeméély a ly a VSzVMt.VSzVMt.--benben
meghatmeghatáározott jogosultsrozott jogosultsáágait a jogos gait a jogos 
öönhatalom keretei knhatalom keretei köözzöött vagy az tt vagy az éérintett rintett 
szemszeméély ly öönknkééntes hozzntes hozzáájjáárulruláása alapjsa alapjáán n 
gyakorolja. /25. gyakorolja. /25. §§ (1)/ (1)/ 



A vagyonvA vagyonvéédelemnek ez az alapvetdelemnek ez az alapvetéése kse kéét kt köövetkezmvetkezméénnyel jnnyel jáár: r: 

 Az egyik kAz egyik köövetkezmvetkezméény, hogy a tulajdonosnak a jogos ny, hogy a tulajdonosnak a jogos öönhatalom nhatalom 
kköörréébe tartozbe tartozóó jogosjogosíítvtváányai szerznyai szerzőőddééssel mssel máásra, a vagyonvsra, a vagyonvéédelmi delmi 
tevtevéékenyskenysééget vget véégzgzőő vváállalkozllalkozóó szszáámmáára vra váállalkozllalkozóói di dííj ellenj ellenéében ben 
szerzszerzőőddééssel ssel áátruhtruháázhatzhatóó. Amikor az alkotm. Amikor az alkotmáány a piacgazdasny a piacgazdasáág, a g, a 
tulajdoni formtulajdoni formáák egyenlk egyenlőősséége ge éés a szerzs a szerzőőddééses szabadsses szabadsáág mellett g mellett 
ddööntntöött, akkor a vagyonvtt, akkor a vagyonvéédelem is megvdelem is megváássáárolhatrolhatóó szolgszolgááltatltatáássssáá
vváált. A jogos lt. A jogos öönhatalom knhatalom köörréébe sorolhatbe sorolhatóó tulajdonvtulajdonvéédelmi eszkdelmi eszköözzöök k 
azonban csak akkor vehetazonban csak akkor vehetőők igk igéénybe, ha a tulajdont jogtalan nybe, ha a tulajdont jogtalan 
ttáámadmadáás s éérte, vagy ha a tulajdon nyrte, vagy ha a tulajdon nyúújtotta szolgjtotta szolgááltatltatáásokat igsokat igéénybe nybe 
vevvevőő, nem veti al, nem veti aláá magmagáát a szolgt a szolgááltatltatááshoz kapcsolshoz kapcsolóóddóó elelőőíírráásoknak. soknak. 
(Az els(Az elsőő ppéélda az lda az ááruhruháázi tolvaj esete, a mzi tolvaj esete, a máásodik psodik péélda az a lda az a 
gargaráázda, aki megszda, aki megséérti a sportrendezvrti a sportrendezvéényekre vonatkoznyekre vonatkozóó
elelőőíírráásokat.)sokat.)



A mA máásodik ksodik köövetkezmvetkezméényny, hogy az , hogy az öönhatalom nhatalom éés a s a 
kköözhatalom viszonya merzhatalom viszonya merőőben megvben megvááltozik. Az ltozik. Az 
öönhatalom jelentnhatalom jelentőős ters terüületeket vesz leteket vesz áát a kt a köözhatalomtzhatalomtóól l 
(a mag(a magáánbiztonsnbiztonsáág egyik kanadai tanulmg egyik kanadai tanulmáányoznyozóója a ja a 
vagyonvvagyonvéédelmi vdelmi váállalkozllalkozáások tsok téérhrhóóddííttáássáának fnak főő okakokakéént nt 
azt jelazt jelöölte meg, hogy a modern piacgazdaslte meg, hogy a modern piacgazdasáág jelentg jelentőős s 
mméértrtéékben kiterjesztette a magkben kiterjesztette a magáántereket a kntereket a köözterzterüületek letek 
rovrováássáára.)ra.)[1][1] Ellenben a magEllenben a magáánvnvéédelem semmifdelem semmifééle le 
hathatóóssáági jogosgi jogosíítvtváányt nem ignyt nem igéényelhet az nyelhet az öönvnvéédelem delem 
gyakorlgyakorláássáához, ami azt jelenti, hogy a khoz, ami azt jelenti, hogy a köözhatalom csak zhatalom csak 
feladatokban lesz szegfeladatokban lesz szegéényebb, hatnyebb, hatóóssáági jogosgi jogosíítvtváányai nyai 
éépen maradnak pen maradnak 
[1][1] StenningStenning, M. , M. PhilipPhilip: Les : Les pouvoirspouvoirs etet les les 
responsabilitresponsabilitééss de la de la policepolice privprivééee. . StrasbourgStrasbourg, 24, 24--26 26 
NovembreNovembre, 1999., 1999.



A tA töörvrvéény a kny a köözterzterüületnek nem minletnek nem minőőssüüllőő terekben terekben éérvrvéényesnyesííthetthetőő szabszabáályok lyok 
kköözzöött emltt emlííti a kti a köövetkezvetkezőőket: ket: 

 a)a) a tera terüületre belletre belééppőő vagy az ott tartvagy az ott tartóózkodzkodóó szemszeméélyt killyt kilééte igazolte igazoláássáára, a ra, a 
belbelééppéés, illets, illetőőleg a tartleg a tartóózkodzkodáás cs cééljljáának knak köözlzléésséére, jogosultsre, jogosultsáággáának nak 
igazoligazoláássáára felhra felhíívni, ennek megtagadvni, ennek megtagadáása vagy a ksa vagy a köözzöölt adatok nyilvlt adatok nyilváánvalnvalóó
valvalóótlanstlansáága esetga esetéén n -- a megba megbíízzóó elteltéérrőő rendelkezrendelkezéésséének hinek hiáánynyáában ban -- az az 
éérintett belrintett belééppéésséét, ottt, ott--tarttartóózkodzkodáássáát megtiltani, t megtiltani, éés ts táávozvozáásra felszsra felszóóllíítani;tani;

 b)b) a tera terüületre belletre belééppőő vagy onnan kilvagy onnan kilééppőő szemszeméélyt csomag, illetve menetlyt csomag, illetve menet--, , 
szszáállllííttáási okmsi okmáány bemutatny bemutatáássáára felhra felhíívni;vni;

 c)c) a tera terüületen tartleten tartóózkodzkodóó vagy onnan kilvagy onnan kilééppőő szemszeméélyt lyt -- a 28. a 28. §§
rendelkezrendelkezéései szerint sei szerint -- csomagja tartalmcsomagja tartalmáának, jnak, jáármrműűvvéének, valamint a nek, valamint a 
szszáállllíítmtmáánynak bemutatnynak bemutatáássáára felhra felhíívni;vni;

 d)d) a jogsa jogséértrtőő szemszeméélyt magatartlyt magatartáása abbahagysa abbahagyáássáára felhra felhíívni;vni;
 e)e) vagyonvvagyonvéédelmi biztonsdelmi biztonsáágtechnikai rendszert alkalmazni;gtechnikai rendszert alkalmazni;
 f)f) a tera terüületre belletre belééppőők ellenk ellenőőrzrzéésséére fegyverre fegyver--, illetve robban, illetve robbanóóanyaganyag--kutatkutatóó

mműűszert alkalmazni szert alkalmazni éés a ks a köözbiztonszbiztonsáágra kgra küüllöönnöösen veszsen veszéélyes eszklyes eszköözzöök k 
bevitelbeviteléét megtiltani.t megtiltani.



 A vagyonA vagyonőőr a szerzr a szerzőőddéésben megjelsben megjelöölt inglt ingóóssáágot got -- a szerza szerzőőddéés keretei ks keretei köözzöött tt 
-- az az őőrzrzöött tertt terüületen (lleten (léétestesíítmtméényen) knyen) kíívvüül is vl is véédheti, ennek sordheti, ennek soráán a n a 
ttöörvrvéényben meghatnyben meghatáározott jogok illetik meg, kivrozott jogok illetik meg, kivééve, hogy elektronikus ve, hogy elektronikus 
megfigyelmegfigyelőőrendszert krendszert köözterzterüületen ilyenkor sem alkalmazhat. Ez a leten ilyenkor sem alkalmazhat. Ez a 
rendelkezrendelkezéés eligazs eligazííttáást ad arra, hogy mikst ad arra, hogy mikéént gyakorolhatnt gyakorolhatóó a jogos a jogos 
öönhatalom a knhatalom a köözterzterüületeken, de ismleteken, de isméételten hitelten hiáányzik annak kimondnyzik annak kimondáása, hogy sa, hogy 
a maga magáánbiztonsnbiztonsáág megg megóóvváása ebben az esetben sem jelentheti ksa ebben az esetben sem jelentheti köözhatalmi zhatalmi 
eszkeszköözzöök igk igéénybe vnybe véételteléét.t.[1][1]

[1][1] A szemA szeméélyly-- éés vagyonvs vagyonvéédelmi, valamint magdelmi, valamint magáánnyomoznnyomozóói tevi tevéékenyskenyséég g 
szabszabáályairlyairóól szl szóóllóó korkoráábbi tbbi töörvrvéény 30. ny 30. §§--áánaknak (3) bekezd(3) bekezdéésséét, 31. t, 31. §§--áánaknak
(2) bekezd(2) bekezdéésséét t éés 31. s 31. §§--áánaknak (4) bekezd(4) bekezdéésséét a Magyar Kt a Magyar Kööztztáársasrsasáág g 
AlkotmAlkotmáánybnybíírróóssáága a 36/2005. (X. 5.) AB hatga a 36/2005. (X. 5.) AB hatáározatrozatáában ban 
alkotmalkotmáányellenesnek talnyellenesnek taláálta. Az Alkotmlta. Az Alkotmáánybnybíírróóssáág hatg hatáározatrozatáában ban 
kifogkifogáásolta, hogy a tsolta, hogy a töörvrvéénynek az elektronikus megfigyelnynek az elektronikus megfigyelőőrendszerre rendszerre 
vonatkozvonatkozóó szabszabáályozlyozáása sa ééppen ott a legppen ott a legááltalltaláánosabb, ahol a megfigyelnosabb, ahol a megfigyeléésbsbőől l 
fakadfakadóó alapjogi salapjogi séérelmek kikrelmek kiküüszszööbböölléése a jogalkotse a jogalkotóó ccéélja. Ha a tlja. Ha a töörvrvéényi nyi 
szabszabáályozlyozáás csups csupáán az elvont alkotmn az elvont alkotmáányossnyossáági mgi méércrcéét ismt isméétli meg, ez tli meg, ez 
öönmagnmagáában nem felel meg az alapjogi korlban nem felel meg az alapjogi korláátoztozáást lehetst lehetőővvéé tevtevőő ttöörvrvéénnyel nnyel 
szemben tszemben táámasztott kmasztott köövetelmvetelméényeknek.nyeknek.



A vagyonA vagyonőőrzrzéési feladatokat ellsi feladatokat ellááttóó szemszeméély az elektronikus ly az elektronikus 
megfigyelmegfigyelőőrendszer mrendszer műűkkööddéése se úútjtjáán kn kéépp--, hang, hang--, , 
valamint kvalamint kéépp-- éés hangfelvs hangfelvéételt a ktelt a köötelezettstelezettséégeit geit 
meghatmeghatáározrozóó szerzszerzőőddéés keretei ks keretei köözzöött, a szerztt, a szerzőőddéésbsbőől l 
fakadfakadóó kköötelezettstelezettséégei teljesgei teljesííttéése cse cééljljáábbóól, a tl, a töörvrvéény a ny a 
szemszeméélyes adatok vlyes adatok véédelmdelméérrőől l éés a ks a köözzéérdekrdekűű adatok adatok 
nyilvnyilváánossnossáággáárróól szl szóóllóó 1992. 1992. éévi LXIII. (tovvi LXIII. (továábbiakban bbiakban 
AvtvAvtv.) szerinti adatv.) szerinti adatvéédelmi jogok delmi jogok éérvrvéényesnyesííttéése mellett, se mellett, 
illetve e tilletve e töörvrvéényben meghatnyben meghatáározott korlrozott korláátoztozóó
rendelkezrendelkezéések betartsek betartáássáával kval kéészszííthet, illetve kezelhet. E thet, illetve kezelhet. E 
tevtevéékenyskenyséége sorge soráán vagyonn vagyonőőrzrzéési feladatokat ellsi feladatokat ellááttóó
szemszeméély adatkezelly adatkezelőőnek minnek minőőssüül. /30. l. /30. §§ (1)/(1)/



A vagyonA vagyonőőrzrzéési feladatokat ellsi feladatokat ellááttóó szemszeméély ly 
elektronikus megfigyelelektronikus megfigyelőőrendszert kizrendszert kizáárróólag lag 
magmagáánternterüületen, illetve a magleten, illetve a magáánternterüületnek letnek 
a ka köözzöönsnséég szg száámmáára nyilvra nyilváános rnos réészszéén n 
alkalmazhat, ha ehhez a termalkalmazhat, ha ehhez a terméészetes szetes 
szemszeméély kifejezetten hozzly kifejezetten hozzáájjáárul. A rul. A 
hozzhozzáájjáárulruláás rs rááutalutalóó magatartmagatartáással is ssal is 
megadhatmegadhatóó. . 



A vagyonvA vagyonvéédelem jogi szabdelem jogi szabáályozlyozáása egyfelsa egyfelőől lehetl lehetőővvéé teszi, teszi, 
hogy ez a vhogy ez a váállalkozllalkozáási forma partnere si forma partnere éés konkurencis konkurenciáája ja 
legyen a hatlegyen a hatóóssáági rendvgi rendvéédelemnek, mdelemnek, máásfelsfelőől viszont a l viszont a 
hathatóóssáági engedgi engedéélyeztetlyeztetéés rends rendőőrsrsééghez telepghez telepííttéése a se a 
potencipotenciáális versenytlis versenytáársat monopolhelyzetbe hozza. rsat monopolhelyzetbe hozza. 

Ez kEz küüllöönnöösen akkor ellentmondsen akkor ellentmondáásos, ha tudjuk, hogy a sos, ha tudjuk, hogy a 
rendrendőőrsrséég ellenszolgg ellenszolgááltatltatáás fejs fejéében tben töörtrtéénnőő igigéénybe vnybe véétele tele 
a va váállalkozllalkozáások piaci lehetsok piaci lehetőősséégeit szgeit szűűkkííti, a rendti, a rendéészetet szetet 
viszont gyakran a teljesviszont gyakran a teljesíítmtméények minnyek minőőssééggéét rontt rontóó
ttúúlteljeslteljesííttéésre sre öösztsztöönzi. nzi. 

A kontinentA kontinentáális klis köözigazgatzigazgatáási felfogsi felfogáás a ks a köözhatalommal valzhatalommal valóó
konkurencikonkurenciáát nem fogadja el, holott a t nem fogadja el, holott a szubszidiaritszubszidiaritááss
elvelvéének itt is mnek itt is műűkköödnie kellene. A vagyondnie kellene. A vagyon-- éés s 
szemszeméélyvlyvéédelemnek csak azokat a formdelemnek csak azokat a formááit it éérdemes rdemes 
kköözigazgatzigazgatáási jogksi jogköörbe emelni, amelyek a hatrbe emelni, amelyek a hatóóssáági gi 
jogosjogosíítvtváányok birtoklnyok birtokláássáát feltt feltéétlentlenüül megkl megköövetelik.vetelik.



A vagyonvA vagyonvéédelmi vdelmi váállalkozllalkozáásokkal szembeni sokkal szembeni 
bizalmatlansbizalmatlansáág kg küüllöönnöösen a fiatal sen a fiatal 
demokrdemokrááciciáákban erkban erőőteljes, mert a teljes, mert a 
privatizprivatizáácicióó elelőőre haladre haladáássáával egyenes val egyenes 
araráányban nem nnyban nem nöövekszik a tulajdonosi vekszik a tulajdonosi 
felelfelelőősssséég, ezg, ezéért kell olyan vrt kell olyan véédelmi delmi 
formformáákat kialakkat kialakíítani, mint a fegyveres tani, mint a fegyveres 
biztonsbiztonsáági gi őőrzrzéés. s. 



A fegyveres biztonsA fegyveres biztonsáági gi őőrsrséégrgrőől, a terml, a terméészetvszetvéédelmi delmi éés a s a 
mezei mezei őőrszolgrszolgáálatrlatróól szl szóóllóó 1997. 1997. éévi CLIX. tvi CLIX. töörvrvéény ny 
(tov(továábbiakban bbiakban FbFbőő.), az .), az áállam mllam műűkkööddéése, illetse, illetőőleg a leg a 
lakosslakossáág ellg ellááttáása szempontjsa szempontjáábbóól kiemelkedl kiemelkedőően fontos en fontos 
lléétestesíítmtméények nyek éés tevs tevéékenyskenyséégek, valamint a gek, valamint a 
ppóótolhatatlan tolhatatlan éértrtééket kket kéépviselpviselőő nemzeti javak jogellenes nemzeti javak jogellenes 
cselekmcselekméényekkel szembeni fokozottabb vnyekkel szembeni fokozottabb véédelme, a delme, a 
vvéédett termdett terméészeti szeti éértrtéékek kek éés ters terüületek megletek megóóvváása, sa, 
valamint a termvalamint a termőőffööldek ldek őőrzrzéése se éérdekrdekéében ben úúgy gy 
rendelkezett, hogy ezekre a crendelkezett, hogy ezekre a céélokra olyan fegyveres lokra olyan fegyveres 
szolgszolgááltatltatóó szervet kell lszervet kell léétestesííteni, ami nem rendteni, ami nem rendéészeti szeti 
hathatóóssáág, de nem is azonosg, de nem is azonosííthatthatóó a maga magáánbiztonsnbiztonsáági gi 
vváállalkozllalkozáásokkal. sokkal. 



Az Az FbFbőő szerint fegyveres biztonsszerint fegyveres biztonsáági gi őőrsrsééggel kell vggel kell véédeni az deni az áállam llam 
mműűkkööddéése, illetse, illetőőleg a lakossleg a lakossáág ellg ellááttáása szempontjsa szempontjáábbóól kiemelkedl kiemelkedőően en 
fontos tevfontos tevéékenyskenysééget, lget, léétestesíítmtméényt, sznyt, száállllíítmtmáányt, ha a vnyt, ha a véédelemre a delemre a 
fegyveres erfegyveres erőők, a rendvk, a rendvéédelmi szervek nem kdelmi szervek nem köötelezettek, de az telezettek, de az őőrzrzéés a s a 
kköözbiztonszbiztonsáág vagy a nemzeti vagyon vg vagy a nemzeti vagyon véédelme delme éérdekrdekéében indokolt. ben indokolt. ÍÍgy gy 
kküüllöönnöösen:sen:
a) a) az az áállam biztonsllam biztonsáága, illetve a honvga, illetve a honvéédelem szempontjdelem szempontjáábbóól fontos l fontos 
lléétestesíítmtméényt;nyt;
b) b) a nemzetka nemzetköözi szemzi szeméélyly-- vagy teherforgalomban mvagy teherforgalomban műűkkööddőő reprepüüllőőteret;teret;
c) c) a katasztra katasztróófa fa veszveszéélyesslyessééggűű nuklenukleááris, radioaktris, radioaktíív, robbanv, robbanáásveszsveszéélyes, lyes, 
ttűűzveszzveszéélyes, mlyes, méérgezrgezőő, illetve az eg, illetve az egéészsszséégre vagy a kgre vagy a köörnyezetre veszrnyezetre veszéélyes lyes 
anyagot, valamint ezek felhasznanyagot, valamint ezek felhasznáálláássáával, gyval, gyáártrtáássáával, tval, táárolroláássáával, val, 
forgalmazforgalmazáássáával, szval, száállllííttáássáával val öösszefsszefüüggggőő tevtevéékenyskenysééget;get;
d) d) a lakossa lakossáág alapvetg alapvetőő szszüükskséégletgletéét biztost biztosííttóó infrastruktinfrastruktúúra ra éés s 
kköözmzműűrendszer egyes elemeit;rendszer egyes elemeit;
e) e) a kiemelt jelenta kiemelt jelentőőssééggűű nemzeti, kulturnemzeti, kulturáális lis éértrtééket;ket;
f) f) a postai szolga postai szolgááltatltatóó kiemelt lkiemelt léétestesíítmtméénynyéét, a kt, a köözszolgzszolgáálati rlati ráádidióó éés s 
televtelevíízizióó, a t, a táávkvköözlzléési rendszerek ksi rendszerek köözponti lzponti léétestesíítmtméénynyéét.t.



A fegyveres biztonsA fegyveres biztonsáági gi őőrsrsééggel kapcsolatos hatggel kapcsolatos hatóóssáági gi éés szakmai s szakmai 
felfelüügyeletgyelet…… az illetaz illetéékes megyei (budapesti) rendkes megyei (budapesti) rendőőrr--ffőőkapitkapitáánysnysáág g 
(a tov(a továábbiakban: rendbbiakban: rendőőrhatrhatóóssáág) hatg) hatáásksköörréébe tartozik. Ennek be tartozik. Ennek 
keretkeretéében a rendben a rendőőrhatrhatóóssáágg

 a) a) ellenellenőőrzi az 1. rzi az 1. §§ (3) bekezd(3) bekezdéése szerinti hatse szerinti hatáározatban elrozatban előőíírtak rtak 
megvalmegvalóóssííttáássáát;t;

 b) b) biztosbiztosíítja tja éés hiteless hitelesííti a fegyveres biztonsti a fegyveres biztonsáági gi őőr szolgr szolgáálati lati 
igazolvigazolváánynyáát;t;

 c) c) jjóóvvááhagyja a fegyveres biztonshagyja a fegyveres biztonsáági gi őőrsrséég g őőrsrséégutasgutasííttáássáát t éés s 
őőrutasrutasííttáássáát;t;

 d) d) ellenellenőőrzi a fegyveres biztonsrzi a fegyveres biztonsáági gi őőrröök szolgk szolgáálatelllatellááttáássáát;t;
 e) e) indokolt esetben kezdemindokolt esetben kezdeméényezi az nyezi az őőrszolgrszolgáálat ideiglenes lat ideiglenes 

korlkorláátoztozáássáát vagy megert vagy megerőőssííttéésséét;t;
 f) f) igigéény esetny esetéén a kn a köötelezett ktelezett kööltsltsééggéére megszervezi re megszervezi éés vs véégrehajtja grehajtja 

a fegyveres biztonsa fegyveres biztonsáági gi őőrröök vizsgk vizsgááztatztatáássáát, lt, löövvéészeteit szeteit éés ms máás s 
specispeciáális klis kéépzpzéési, tovsi, továábbkbbkéépzpzéési feladatait;si feladatait;

 g) g) ellenellenőőrzi a fegyveres biztonsrzi a fegyveres biztonsáági gi őőr alkalmassr alkalmassáága elbga elbíírráálláássáához hoz 
szszüüksksééges adatokat.ges adatokat.



 Ha a rendHa a rendőőrhatrhatóóssáág azt g azt áállapllapíítja meg, hogytja meg, hogy
 a) a) a jogera jogerőős hats hatáározatban elrendelt fegyveres biztonsrozatban elrendelt fegyveres biztonsáági gi őőrsrsééget az get az 

abban meghatabban meghatáározott hatrozott hatááridridőőig nem hoztig nem hoztáák lk léétre, illettre, illetőőleg, ha a leg, ha a 
kköötelezett a fegyveres biztonstelezett a fegyveres biztonsáági gi őőrzrzéésrsrőől az arra jogosult l az arra jogosult 
szervezettel kszervezettel kööttöött szerztt szerzőőddéés s úútjtjáán nem gondoskodik,n nem gondoskodik,

 b) b) a fegyveres biztonsa fegyveres biztonsáági gi őőrsrsééget belget belüügyminisztgyminisztéériumi engedriumi engedéély ly 
nnéélklküül megszl megszüüntettntettéék,k,

 c) c) a fegyveres biztonsa fegyveres biztonsáági gi őőrzrzéés nem felel meg a js nem felel meg a jóóvvááhagyott hagyott 
őőrsrséégutasgutasííttáásban foglaltaknak, sban foglaltaknak, éés a ks a köötelezett a rendtelezett a rendőőrhatrhatóóssáág g 
hihiáányossnyossáágok megszgok megszüüntetntetéésséére vonatkozre vonatkozóó hathatáározatrozatáának 24 nak 24 óórráán n 
belbelüül nem tesz eleget, l nem tesz eleget, 

akkor az akkor az őőrzrzéésrsrőől a Bell a Belüügyminisztgyminisztéérium a rendrium a rendőőrhatrhatóóssáág g úútjtjáán n 
gondoskodik, az gondoskodik, az őőrzrzéés fenntarts fenntartáássáára kra köötelezett ktelezett kööltsltsééggéére. A re. A 
felmerfelmerüült klt kööltsltséégek kgek köötelezett telezett ááltal tltal töörtrtéénnőő megfizetmegfizetéésséét a t a 
BelBelüügyminisztgyminisztéérium hatrium hatáározatban rendeli el.rozatban rendeli el.



LLááthatjuk, hogy ez a konstrukcithatjuk, hogy ez a konstrukcióó arra a arra a 
feltfeltéételeztelezéésre sre ééppíít, hogy kivt, hogy kivéételesen nagy telesen nagy 
éértrtéékeket mozgatkeket mozgatóó éés a nemzetgazdass a nemzetgazdasáág g 
szszáámmáára kiemelkedra kiemelkedőő jelentjelentőőssééggűű
tevtevéékenyskenyséégek vgek véédelme nem bdelme nem bíízhatzhatóó a a 
tulajdonosi magtulajdonosi magáánbiztonsnbiztonsáágra. Ez a gra. Ez a 
gyakorlat elvezethet annak felvetgyakorlat elvezethet annak felvetééssééhez, hez, 
hogy a khogy a köözjog zjog áás a mags a magáánjog territnjog territóóriuma riuma 
kköözzöött tt úújra kell hjra kell húúzni a hatzni a hatáárokatrokat..



 A magA magáánbiztonsnbiztonsáági tgi töörvrvéény koncepciny koncepcióója ja [1][1]

A koncepciA koncepcióó szerzszerzőője abbje abbóól indul ki, hogy l indul ki, hogy „…„…a termela termeléés s éés s 
az elosztaz elosztáás folyamatai egyre ss folyamatai egyre séérrüülléékenyebbek a kkenyebbek a káártokozrtokozóó
emberi beavatkozemberi beavatkozáásokkal sokkal éés a terms a terméészeti erszeti erőőhathatáásokkal sokkal 
szemben.szemben.”” A fenyegetA fenyegetéések elsek eléérheti azt a fokozatot, ahol a rheti azt a fokozatot, ahol a 
magmagáánvnvéédelem mdelem máár nem elr nem eléég hatg hatéékony. Vannak olyan kony. Vannak olyan 
termeltermeléési si éés szolgs szolgááltatltatáási formsi formáák, amelyek nem kellk, amelyek nem kellőő
kköörrüültekintltekintéés mellett maguk is kiemelkeds mellett maguk is kiemelkedőő kockkockáázatokat zatokat 
rejtenek a krejtenek a köörnyezetrnyezetüükre nkre néézve. Ilyen zve. Ilyen áágazatnak tekinthetgazatnak tekinthetőő
az energiatermelaz energiatermeléés s éés eloszts elosztáás, a vegyiparnak szinte s, a vegyiparnak szinte 
minden minden áágazata, a gygazata, a gyóógyszeripar gyszeripar éés az s az éélelmiszertermellelmiszertermeléés. s. 
A sor folytathatA sor folytathatóó..



[1][1]LLáásd sd KaczibaKacziba Antal: KoncepciAntal: Koncepcióó a maga magáánbiztonsnbiztonsáági tgi töörvrvéény ny 
tervezettervezetééhez(Mhez(Máásodiksodik vvááltozat), Kltozat), Kééziratzirat



A tA tőőkeke-- éés ps péénzpiac gazdasnzpiac gazdasáági bizonytalansgi bizonytalansáágok gok 
hordozhordozóója lehet. ja lehet. „„A felgyorsult gazdasA felgyorsult gazdasáági gi 
verseny kverseny köövetkeztvetkeztéében a normben a normáális lis 
gazdasgazdasáági folyamatokbgi folyamatokbóól jogellenesen l jogellenesen 
kivont tkivont tőőke hike hiáánya mnya méég akkor is sg akkor is súúlyos lyos 
kköövetkezmvetkezméényekhez vezethet, ha a nyekhez vezethet, ha a 
kkáárosult szrosult száámmáára a jogszabra a jogszabáályok lyok 
egyegyéébkbkéént biztosnt biztosíítjtjáák a kk a káártrtéérrííttéés vagy a s vagy a 
veszveszéélyklyköözzöösssséégben valgben valóó kkáármegosztrmegosztáás s 
lehetlehetőőssééggéét.t.””



A koncepciA koncepcióónak elemznak elemzéése arra a kse arra a köövetkeztetvetkeztetéésre vezet, sre vezet, 
hogy a maghogy a magáántulajdonon alapulntulajdonon alapulóó ttőőkkéés piacgazdass piacgazdasáág g 
veszveszéélyeinek elhlyeinek elháárrííttáássáára a magra a magáánbiztonsnbiztonsáágrgróól szl szóóllóó
ttöörvrvéény megalkotny megalkotáása egyike a lehetssa egyike a lehetsééges ges 
megoldmegoldáásoknak. Ennek alsoknak. Ennek alááttáámasztmasztáássáára tovra továábbi bbi éérv az, rv az, 
hogy a tulajdonvhogy a tulajdonvéédelem delem éés a tulajdonnal szembeni s a tulajdonnal szembeni 
vvéédekezdekezéés szabs szabáályai lyai „…„…nem teszik kellnem teszik kellőően vilen viláágossgossáá az az 
áállamra hllamra háárulrulóó kköözjogi feladatok, illetve a tulajdonos zjogi feladatok, illetve a tulajdonos 
vagy az vagy az éérdekelt rdekelt éérdekkrdekköörréében teljesben teljesííthetthetőő vvéédelem delem 
magmagáánjogi termnjogi terméészetszetűű tennivaltennivalóóit. Kit. Küüllöönnöösen sen 
szembetszembetűűnnőő a feladatok a feladatok öösszemossszemosóóddáása a ksa a káárok, illetve rok, illetve 
az az éérdeksrdekséérelmek bekrelmek beköövetkezvetkezéésséének megelnek megelőőzzéése se 
éérdekrdekéében szben szüüksksééges vges véédelem vonatkozdelem vonatkozáássáában.ban.””



A tulajdon korlA tulajdon korláátoztozáása sa éés a ms a műűkköödtetdtetéés felts feltéételeinek szigorteleinek szigorúúbb elbb előőíírráásai sai 
is kis köözelebb vihetnek a kzelebb vihetnek a kíívváánt cnt céélhoz, a nagyobb biztonslhoz, a nagyobb biztonsáághoz:ghoz:

„„KKöözzéérdekbrdekbőől a l a PtkPtk. 108. . 108. §§ (3) bekezd(3) bekezdéésséére alapozva az re alapozva az áállam llam 
a maga magáánbiztonsnbiztonsáágot is vgot is véédelmezdelmezőő kköözbiztonszbiztonsáági cgi cééllúú
tulajdonkorltulajdonkorláátoztozáást st íírhat elrhat előő. A sz. A szüükskséégessgesséég g éés az s az 
araráányossnyossáág elvg elvéét figyelembe vt figyelembe vééve a tulajdonos kve a tulajdonos kööltsltsééggéén n 
kkööteleztelezőő őőrzrzééss--vvéédelmet rendelhet el, vagy hagyhat jdelmet rendelhet el, vagy hagyhat jóóvváá, , 
meghatmeghatáározhatja a biztonsrozhatja a biztonsáágvgvéédelem technikai minimumdelem technikai minimumáát, t, 
az az áállam vagy a szolgllam vagy a szolgáálati titok, az lati titok, az üüzleti zleti éés a banktitok s a banktitok 
megmegőőrzrzéésséének, az informatikai rendszer vnek, az informatikai rendszer véédelmdelméének nek 
szabszabáályait. Ez nyilvlyait. Ez nyilváánvalnvalóóan az an az FbFbőő. . áátfogtfogóó mmóódosdosííttáássáát t 
igigéényli, amelynek sornyli, amelynek soráán a jelenleginn a jelenleginéél pontosabban kell l pontosabban kell 
meghatmeghatáározni a krozni a kööteleztelezőő vvéédelemben rdelemben réészesszesüüllőő dolgok dolgok 
kköörréét t éés a vs a véédelem mdelem móódjdjáát, az t, az őőrzrzééss--vvéédelem mellett ki kell delem mellett ki kell 
terjeszteni a technikai, illetve a biztonsterjeszteni a technikai, illetve a biztonsáágszervezgszervezéési si 
minimum meghatminimum meghatáározrozáássáára isra is””



„„A helyi A helyi öönkormnkormáányzatokrnyzatokróól szl szóóllóó 1990. 1990. éévi LXV. tvi LXV. töörvrvéény ny 
((ÖÖtvtv.) saj.) sajáátos kompromisszumokra tos kompromisszumokra ééppüüllőő
feladatmeghatfeladatmeghatáározrozáássáánaknak kköövetkeztvetkeztéében az ben az 
öönkormnkormáányzatok a helyi knyzatok a helyi köözzöösssséégek biztonsgek biztonsáágiggigéénynyéét t 
tekintve a ktekintve a köözz-- éés s magmagáánbiztonsnbiztonsáágvgvéédelemdelem fontos fontos 
ttéényeznyezőői, jogi i, jogi éértelemben azonban csak mrtelemben azonban csak máásodrangsodrangúú éés s 
ererőősen korlsen korláátozott ktozott köözremzreműűkkööddőők. . A helyi k. . A helyi 
öönkormnkormáányzatok sznyzatok száámmáára a jra a jöövvőőben ben úúj feladat lehet a j feladat lehet a 
jogszabjogszabáályban elrendelt lyban elrendelt kköözbiztonszbiztonsáági (kgi (köözzéérdekrdekűű) ) 
tulajdonkorltulajdonkorláátoztozáásoksokbbóól adl adóóddóó mműűkkööddéési feltsi feltéételek telek 
éérvrvéényesnyesííttéése a kse a kéépviselpviselőőtesttestüület feladatlet feladat-- éés hats hatáásksköörréébe be 
tartoztartozóó engedengedéélyezlyezéési si üügyekbengyekben. Meg kell teremteni . Meg kell teremteni 
annak jogi annak jogi éés szervezeti felts szervezeti feltéételeit is, hogy a teleit is, hogy a 
rendrendőőrhatrhatóóssáágg ezen ezen üügyek elbgyek elbíírráálláássáában ban 
szakhatszakhatóóssáágkgkéént mnt műűkköödjdjéék kk köözrezre..””



A koncepciA koncepcióó szerint a magszerint a magáánbiztonsnbiztonsáágrgróól szl szóóllóó ttöörvrvéényben kell nyben kell 
meghatmeghatáározni:rozni:

 „„a maga magáánbiztonsnbiztonsáág vg véédelmdelméének cnek cééljljáát, fogalmt, fogalmáát, illetve tt, illetve táárgyrgyáát,t,
 az az áállam llam magmagáánbiztonsnbiztonsáágvgvéédelmidelmi kköötelmeit, illetve annak hattelmeit, illetve annak hatáárait,rait,
 az az öönkormnkormáányzatok rnyzatok réészvszvéételteléének ternek terüületeit leteit éés ms móódjdjáát,t,
 az az éérdekelt magrdekelt magáánautonnautonóómimiáája kja köörréében lehetsben lehetsééges vges véédekezdekezéés s 

hathatáárait,rait,
 a ka köözzéérdekrdekűű (k(köözbiztonszbiztonsáági cgi cééllúú) tulajdoni korl) tulajdoni korláátoztozáás s 

bevezetbevezetéésséének feltnek feltéételeit teleit éés jogorvoslati rendszers jogorvoslati rendszeréét,t,
 szakrendszakrendéészeti (a fegyveres biztonsszeti (a fegyveres biztonsáági gi őőrsrséég feladatait ellg feladatait ellááttóó

szervezet alapszervezet alapííttáássáának, mnak, műűkkööddéésséének, irnek, iráánynyííttáássáának nak éés s 
felfelüügyeletgyeletéének alapfeltnek alapfeltéételeit),teleit),

 a maga magáánbiztonsnbiztonsáági szolggi szolgááltatltatóók igk igéénybevnybevéételteléének alapvetnek alapvetőő
szabszabáályait,lyait,

 a szolga szolgááltatltatáások jog sok jog éés kells kelléékszavatosskszavatossáággáának nak éérvrvéényesnyesííttééssééhez hez 
szszüüksksééges feltges feltéételrendszer alapelemeit.telrendszer alapelemeit.””



KKüüllöönleges a rendnleges a rendőőrsrséég vagyonvg vagyonvéédelmi delmi 
vváállalkozllalkozáásokhoz fsokhoz fűűzzőőddőő kapcsolata, kapcsolata, 
minthogy ebben az esetben a rendminthogy ebben az esetben a rendőőrsrséég g 
hathatóóssáági jogosgi jogosíítvtváányokkal ellennyokkal ellenőőrzrzőő
funkcifunkcióókat teljeskat teljesíít, mikt, miköözben egy zben egy éértelmes rtelmes 
kköözbiztonszbiztonsáági modellben az gi modellben az üüzleti alapzleti alapúú
vagyonbiztonsvagyonbiztonsáág partneri szerepet is g partneri szerepet is 
kaphatna. kaphatna. 



Vannak, akik a magVannak, akik a magáánbiztonsnbiztonsáági tgi töörvrvéény ny 
megalkotmegalkotáássáával a tulajdonvval a tulajdonvéédelem bizonyos delem bizonyos 
éérzrzéékeny formkeny formááit tovit továább bb áállamosllamosíítantanáák.  k.  
Az igaz, hogy a tulajdonlAz igaz, hogy a tulajdonláás s éés ks küüllöönnöösen annak sen annak 
mműűkköödtetdtetéése felelse felelőőssssééggel jggel jáár, amelynek az r, amelynek az 
éérvrvéényesnyesííttééssééhez hez éés a szs a száámonkmonkéérrééssééhez tovhez továábbi bbi 
jogi feltjogi feltéételeket kell teremteni. Az azonban teleket kell teremteni. Az azonban 
kkéérdrdééses, hogy ezt a jogi feltses, hogy ezt a jogi feltéételt egy telt egy áátfogtfogóó
magmagáánbiztonsnbiztonsáági tgi töörvrvéény hozhatja lny hozhatja léétre, avagy a tre, avagy a 
feladat az feladat az áágazati szakjogokra, illetve a gazati szakjogokra, illetve a 
bbüüntetntetőőjogi jogi kodifikkodifikáácicióórara vváár. r. 



A gazdasA gazdasáági vgi váállalkozllalkozáások, ksok, küüllöönnöösen pedig sen pedig 
a nagy szolga nagy szolgááltatltatóók telephelyk telephelyüükköön fontos n fontos 
rréészei a kommunszei a kommunáális blis bűűnmegelnmegelőőzzéésnek, snek, 
mert egyfelmert egyfelőől hatalmas mennyisl hatalmas mennyisééggűű
megvmegvéédenddendőő éértrtéék felett rendelkeznek, k felett rendelkeznek, 
mmáásfelsfelőől anyagi erejl anyagi erejüük lehetk lehetőővvéé teszi a teszi a 
kköözbiztonszbiztonsáági beruhgi beruháázzáások tsok táámogatmogatáássáát. t. 



Az Az áállllááspontunk az volt, hogy a magspontunk az volt, hogy a magáánbiztonsnbiztonsáági ipargi iparáág nincs g nincs 
alaláárendelve a rendrendelve a rendőőrsrséég tevg tevéékenyskenysééggéének, azaz nem a nek, azaz nem a 
rendrendőőrsrséég g „„kistestvkistestvéérere””, vagy kiseg, vagy kisegííttőője. A magje. A magáánbiztonsnbiztonsáág g 
öönnáállllóó gazdasgazdasáági gi áágazat, szolggazat, szolgááltatltatóó tevtevéékenyskenyséég. A g. A 
hathatóóssáágok kgok köözz--, illetve k, illetve köözbiztonszbiztonsáági gi éérdekbrdekbőől kapnak l kapnak 
jogosjogosíítvtváányokat az engednyokat az engedéélyezlyezéésre sre éés ellens ellenőőrzrzéésre, azonban sre, azonban 
az nem vonatkozhat az az nem vonatkozhat az éérdemi munkrdemi munkáára, azaz mindaddig, ra, azaz mindaddig, 
amamííg a munkavg a munkavéégzgzéés megfelel a ts megfelel a töörvrvéényeknek nyeknek éés s 
jogszabjogszabáályoknak, a hatlyoknak, a hatóóssáágok nem avatkozhatnak bele a gok nem avatkozhatnak bele a 
magmagáánbiztonsnbiztonsáági cgi céégek szolggek szolgááltatltatóó tevtevéékenyskenysééggéébe. Az be. Az 
áállllááspontunkat indokoltuk az Eurspontunkat indokoltuk az Euróópa Bpa Bíírróóssáág g ííttééleteivel leteivel 
(Olaszorsz(Olaszorszáág g éés Belgium elleni s Belgium elleni ííttééletek). Ezt az letek). Ezt az áállllááspontot spontot 
kkéépviselte a finn, a rompviselte a finn, a romáán, a bulgn, a bulgáár r éés a ns a néémet szmet szöövetsvetséég is, g is, 
mmííg a svg a svééd, a spanyol d, a spanyol éés belga javaslat az ellenkezs belga javaslat az ellenkezőő
áállllááspontot kspontot kéépviselte. A bizottspviselte. A bizottsáág az g az ááltalunk javasolt ltalunk javasolt 
áállllááspontot fogadta el.spontot fogadta el.



ÁÁllllááspontunk szerint a tulajdonosokat csak meghatspontunk szerint a tulajdonosokat csak meghatáározott esetekben rozott esetekben 
lehet tlehet töörvrvéénnyel knnyel köötelezni a vtelezni a véédelemre, akkor, ha a vagyonvdelemre, akkor, ha a vagyonvéédelmi delmi 
éérdekek mellett mrdekek mellett máás biztonss biztonsáági gi éérdekek is fennrdekek is fennáállnak (pllnak (pééldldáául a ul a 
nagy bevnagy beváássáárlrlóókköözpontokban a terroristacselekmzpontokban a terroristacselekméények sok ember nyek sok ember 
ééletletéét veszt veszéélyeztetik).lyeztetik).

Az EurAz Euróópa Bpa Bíírróóssáág g áállllááspontja szerint a tulajdonosi jogok az alspontja szerint a tulajdonosi jogok az aláábbi bbi 
szabszabáályok betartlyok betartáássáával korlval korláátozhattozhatóók:k:
-- A szabA szabáályok alkalmazlyok alkalmazáása nem vezethet diszkriminsa nem vezethet diszkrimináácicióóhoz. hoz. 
-- Meg kell hatMeg kell hatáározni a krozni a köözzéérdek szempontjrdek szempontjáábbóól elengedhetetlen l elengedhetetlen 
okokat.okokat.
-- Alkalmasaknak kell lenni azoknak a biztonsAlkalmasaknak kell lenni azoknak a biztonsáági cgi cééloknak az loknak az 
eleléérréésséére,    amelyet megvalre,    amelyet megvalóóssíítani ktani kíívváán. n. 
-- Nem mehet tNem mehet túúl azon a ml azon a méértrtééken, amely feltken, amely feltéétlentlenüül szl szüüksksééges az ges az 
adott cadott céél ell eléérrééssééhez.hez.



A fentiek alapjA fentiek alapjáán tehn teháát a tulajdonos vt a tulajdonos véédelemre delemre 
kkööteleztelezéése csak meghatse csak meghatáározott esetekben rozott esetekben 
lehetslehetsééges. Az ges. Az ááltalltaláános szabnos szabáályozlyozáás tehs teháát csak t csak 
kkéét szempontbt szempontbóól lehetsl lehetsééges:ges:
-- A vA váállalkozllalkozáások oldalsok oldaláárróól, amelyet a magyar l, amelyet a magyar 
ttöörvrvéény is kny is köövet. Ebben az esetben a vet. Ebben az esetben a 
vváállalkozllalkozáások rsok réészszéére hatre hatáározzuk meg a rozzuk meg a 
kköövetelmvetelméényeket.nyeket.
-- A munkavA munkavéégzgzéés oldals oldaláárróól. Ebben az esetben a l. Ebben az esetben a 
tevtevéékenyskenysééget vget véégzgzőők rk réészszéére hatre hatáározzuk meg a rozzuk meg a 
kköötelezettstelezettséégeket. Ez egygeket. Ez egyéébkbkéént megoldannt megoldanáá a a 
belsbelsőő rendrendéészetek (szetek (inin--househouse guardingguarding) k) kéérdrdéésséét t 
is. is. 



Az eurAz euróópai fogalmak :pai fogalmak :
 PrivatePrivate securitysecurity servicesservices –– jelenti a klasszikus, tisztjelenti a klasszikus, tisztáán gazdasn gazdasáági gi 

jellegjellegűű magmagáánbiztonsnbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáásokat. sokat. 
Az igAz igéények, nyek, éés ennek ks ennek köövetkeztvetkeztéében a valben a valóóssáág azonban jg azonban jóóval val 
bonyolultabb, bonyolultabb, íígy mgy máásik ksik kéét fogalom alkott fogalom alkotáássáára is javaslat ra is javaslat 
szszüületett:letett:

 PrivatePrivate policingpolicing servicesservices –– jelenti az olyan jellegjelenti az olyan jellegűű feladatokat, feladatokat, 
amelyeket a hivatamelyeket a hivatáásos rendsos rendőőrröök (mk (máás hats hatóóssáágok) is ellgok) is elláátnak, tehtnak, teháát t 
az az őőrröök egyfajta, kork egyfajta, koráábban bban áállami feladatkllami feladatkéént jelentkeznt jelentkezőő
tevtevéékenyskenysééget lget láátnak el, hattnak el, hatóóssáági eszkgi eszköözzöök nk néélklküül.l.

 PrivatePrivate protectionprotection servicesservices –– a fegyverrel ella fegyverrel elláátott faladatokon tott faladatokon 
(minden fegyveres feladat, kiv(minden fegyveres feladat, kivééve a pve a péénzsznzszáállllííttáást) kst) kíívvüül ide l ide 
tartozik a kiemelt objektumok vtartozik a kiemelt objektumok véédelme (ndelme (náálunk plunk pééldldáául a ul a 
Fegyveres BiztonsFegyveres Biztonsáági gi ŐŐrsrséég g ááltal vltal véédett objektumok, vagy egyes dett objektumok, vagy egyes 
eureuróópai pai áállamokban a csak minllamokban a csak minőőssíített magtett magáánbiztonsnbiztonsáági cgi céégek gek ááltal ltal 
őőrizhetrizhetőő (v(véédhetdhetőő) objektumok. Ide tartoznak tov) objektumok. Ide tartoznak továábbbbáá a a „„katonai katonai 
magmagáánbiztonsnbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáásoksok””, amikor mag, amikor magááncncéégek hgek hááborborúús s 
öövezetekben katonai vagy humanitvezetekben katonai vagy humanitáárius crius céélokat szolglokat szolgáállóó
objektumokat vobjektumokat véédenek, illetve katonai vagy humanitdenek, illetve katonai vagy humanitáárius rius 
szszáállllíítmtmáányokat knyokat kíísséérnek.rnek.



 A A „„SecuritySecurity ConsultancyConsultancy”” nem csak a nem csak a 
tantanáácsadcsadáást, vst, véélemleméényeznyezéést, szakst, szakéértrtőői vi véélemleméény ny 
adadáássáát tartalmazza, hanem ide soroljt tartalmazza, hanem ide soroljáák a k a 
terveztervezéést (belest (beleéértve a mechanika rtve a mechanika éés elektronikai s elektronikai 
rendszerek tervezrendszerek tervezéésséét) is. t) is. 

 A A „„PrivatePrivate investigationinvestigation”” a klasszikus a klasszikus 
magmagáánnyomoznnyomozóói feladatokat tartalmazza, de i feladatokat tartalmazza, de 
ebbe a kategebbe a kategóóririáába sorolhatba sorolhatóó az az üüzleti zleti 
hhíírszerzrszerzéés, s, éés az s az üüzleti hzleti híírszerzrszerzéés elhs elháárrííttáása is. sa is. 
Nem tartozik ide viszont, a bNem tartozik ide viszont, a bűűnnüügyekben tgyekben töörtrtéénnőő
nyomoznyomozáás. Ez a s. Ez a „„PrivatePrivate policingpolicing servicesservices””
kategkategóóririáába van sorolva.ba van sorolva.



„„CrimeCrime investigationinvestigation”” –– magmagáánnyomoznnyomozáás s 
bbűűnnüügyekben, vagy a rendgyekben, vagy a rendőőrsrsééggel ggel 
ppáárhuzamosan, vagy a rendrhuzamosan, vagy a rendőőrsrséég bevong bevonáása sa 
nnéélklküül. Egyes bankok pl. Egyes bankok pééldldáául a bankkul a bankkáártya rtya 
csalcsaláások nagy rsok nagy réészszéét, vagy a biztonst, vagy a biztonsáági gi 
rendszerrendszerüükbe tkbe töörtrtéénnőő behatolbehatoláást le sem jelentik st le sem jelentik 
a renda rendőőrsrséégnek, mert nem akarjgnek, mert nem akarjáák, hogy esetleg k, hogy esetleg 
kiszivkisziváárogjon. Vagy sajrogjon. Vagy sajáát szervezeti egyst szervezeti egysééget, get, 
vagy magvagy magáánnyomoznnyomozóói ci cééget bget bííznak meg a znak meg a 
felderfelderííttééssel.ssel.



 „„SecuritySecurity storagestorage”” –– lléényegnyegéében szben szééfszolgfszolgááltatltatáás, s, 
illetve meghatilletve meghatáározott dolgok biztonsrozott dolgok biztonsáági tgi táárolroláása sa 
meghatmeghatáározott biztonsrozott biztonsáággúú helyishelyiséégekben.gekben.

 „„SecuritySecurity trainingtraining”” –– szakmai szakmai éés egys egyééb biztonsb biztonsáági gi 
kkéépzpzéések (nem csak a biztonssek (nem csak a biztonsáági gi őőrröök kk kéépzpzéése, se, 
tovtováábbkbbkéépzpzéése, hanem pse, hanem pééldldáául bank szemul bank szeméélyzetlyzetéének nek 
felkfelkéészszííttéése tse túúszhelyzetre). szhelyzetre). 

 „„IT IT SecuritySecurity”” –– szszáámmííttáástechnikai biztonsstechnikai biztonsáág, azaz adatg, azaz adat--
éés titokvs titokvéédelem. Az delem. Az üülléésen vetsen vetőőddöött fel ktt fel kéérdrdééskskéént. nt. 
Milyen mMilyen méértrtéékben tartozik ez a szkben tartozik ez a szóóban forgban forgóó
magmagáánbiztonsnbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáások ksok köörréébe? be? 

 „„SecuritySecurity documentsdocuments”” –– biztonsbiztonsáági dokumentumok. gi dokumentumok. 
Ugyancsak az Ugyancsak az üülléésen vetsen vetőőddöött fel. E ktt fel. E kéérdrdéésben nem a sben nem a 
hathatóóssáági igazolvgi igazolváányokrnyokróól van szl van szóó, hanem a c, hanem a céégek gek ááltal ltal 
kikiáállllíított dokumentumokrtott dokumentumokróól, pl, pééldldáául vul váállalti igazolvllalti igazolváányok, nyok, 
belbelééppőőkkáártyrtyáák, egyk, egyééb, valamilyen jogosultsb, valamilyen jogosultsáágot igazolgot igazolóó
dokumentumok.dokumentumok.



 Az európai magánbiztonsági iparág társadalmi 
partnerei, a CoESS (munkaadók) és az Euro-
FIET (szakszervezetek), egy, a saját tagjaik által 
végzett felmérés alapján arra a megfigyelésre 
jutottak, hogy országtól függően a biztonsági 
iparág üzletkötéseinek 40-60 százaléka a 
közszolgálati szférába tehető. A felmérés azt is 
kimutatta, hogy az esetek nagy többségében 
(85%-100%) közintézmények ítélik oda a 
szerződéseket, kizárólag az árajánlat alapján.



 Annak ellenére, hogy a CoESS és az Euro-FIET tudatában van a 
közintézmények anyagi korlátainak, az a meggyőződésük, hogy a 
bevett gyakorlat, mely szerint a legalacsonyabb árajánlatot adó
cégnek ítélik oda a szerződést, hátrányos és káros hatással van az 
iparágra.
A magánbiztonsági iparágban fennálló konkurenciaharc, mely a 
közszolgálati szerződések elnyeréséért folyik, arra készteti a 
cégeket, hogy csökkentsék áraikat szolgáltatásaik minőségének a 
rovására, annak ellenére, hogy a minőség fontos szerepet játszik 
abban, hogy a megbízó vagy a felhasználó elégedett lesz-e.
A társadalmi partnerek tudatában vannak, hogy egyes esetekben 
cégek még a törvényesség határáig sem haboznak elmenni,
vagy nagyon közel járnak ahhoz, hogy ezt tegyék (nem tartják be a 
törvényeket vagy kollektív szerződéseket) annak érdekében, hogy a 
legalacsonyabb árat tudják kínálni s így velük kössék meg a 
szerződést.



Az iparág méretéből és a közszolgálati 
szerződések számából adódóan az ilyen 
viselkedés aláássa mindazt az erőfeszítést, mely 
az iparágon belüli színvonal emelése érdekében 
történik. Ezenkívül ahhoz is hozzájárul, hogy az 
iparágról meglehetősen negatív kép alakuljon ki, 
valamint elősegíti azt, hogy a szakmai színvonal 
alacsony maradjon és/vagy elmaradjon az 
üzletágban tapasztalható emelkedő színvonal 
elismerése. Továbbá hozzájárul a 
munkavállalókmunkafeltételeikkel kapcsolatos 
elégedetlenségéhez és az új munkatársak 
toborzásával kapcsolatos problémákhoz is.



 AkAkáár r éérint bennrint bennüünket knket köözvetlenzvetlenüül, akl, akáár nem, a r nem, a 
magmagáánbiztonsnbiztonsáági szolggi szolgááltatltatáások egyre inksok egyre inkáább a bb a 
mindennapi mindennapi éélet rlet réészszéévvéé vváálnak. Az lnak. Az őőrzrzéési szolgsi szolgááltatltatáások sok 
iriráánti kereslet egyre inknti kereslet egyre inkáább nbb nöövekszik a gazdasvekszik a gazdasáági, gi, 
demogrdemográáfiai fiai éés politikai vs politikai vááltozltozáások ksok köövetkeztvetkeztéében, ben, 
melyek a tmelyek a táársadalom folyamatosan nrsadalom folyamatosan nöövekvvekvőő
szszééttagoltsttagoltsáággáát eredmt eredméényezik. nyezik. 
Ezt a szEzt a szééttagoltsttagoltsáágot tgot tüükrkröözi az agresszzi az agresszíív incidensek v incidensek éés s 
bbűűnesetek sznesetek szááma is. Ezekkel a vma is. Ezekkel a vááltozltozáásokkal sokkal 
ppáárhuzamosan az rhuzamosan az áállami llami éés a ks a köözintzintéézmzméények egyre nyek egyre 
cscsöökkenkkenőő kköözvetlen zvetlen felelfelelőőssssééget vget váállalnak a llalnak a 
kköözbiztonszbiztonsáág biztosg biztosííttáássáában. A lehetban. A lehetőő legnagyobb legnagyobb 
rugalmassrugalmassáág g éés ks kööltsltsééghatghatéékonyskonysáág biztosg biztosííttáása sa 
éérdekrdekéében ezeket a feladatokat mindinkben ezeket a feladatokat mindinkáább a bb a 
magmagáánbiztonsnbiztonsáági ipargi iparáág lg láátja el.tja el.



 EzEzááltal magltal magáánbiztonsnbiztonsáági vgi váállalkozllalkozóók vk vááltak felelltak felelőősssséé a a 
kköözbiztonszbiztonsáággéért, valamint a krt, valamint a köözz-- éés mags magáánvagyonnvagyonéért rt 
szszáámos helyszmos helyszíínen, olyan nagy kocknen, olyan nagy kockáázatzatúú terterüületeket is leteket is 
belebeleéértve, mint az atomerrtve, mint az atomerőőmműűvek, az energia szektor, a vek, az energia szektor, a 
bankok, a kbankok, a köövetsvetséégek gek éés a reps a repüüllőőterek. terek. 
Egyre nagyobb szEgyre nagyobb száámban nymban nyúújtanak biztonsjtanak biztonsáági gi 
szolgszolgááltatltatáásokat nyilvsokat nyilváános esemnos eseméényeken nyeken éés ks kííssééretet retet 
nagy kocknagy kockáázatzatúú szszáállllííttáásoknsoknáál (belel (beleéértve a rabszrtve a rabszáállllííttáást st 
is), valamint ellis), valamint elláátnak olyan feladatokat, melyeket tnak olyan feladatokat, melyeket 
korkoráábban a rendbban a rendőőrsrséég, a mentg, a mentőőszolgszolgáálatok vagy a latok vagy a 
ttűűzoltzoltóók vk véégeztek.geztek.
Mindennek kMindennek köövetkeztvetkeztéében magben magááncncéégek gek éés s 
kköözintzintéézmzméények eurnyek euróópai, nemzeti, regionpai, nemzeti, regionáális lis éés helyi s helyi 
szinten olyan helyzetben talszinten olyan helyzetben talááljljáák magukat, melyben k magukat, melyben 
kküülslsőő vváállalkozllalkozáásokkal kell szerzsokkal kell szerzőődnidniüük az k az őőrzrzéésbiztonssbiztonsáági gi 
szolgszolgááltatltatáások ellsok ellááttáássáára.ra.



 A biztonsági szolgáltatások pályáztatása az 
európai szolgáltatásokról szóló direktíva 
(Tanácsi Direktíva 92/50/EEC) hatálya alá
esik.



„Jogfenntartással a nemzeti törvények, valamint bizonyos 
szolgáltatások díjazását szabályozó előírások és közigazgatási 
rendelkezések iránt, azok a kritériumok, melyek alapján a 
szerződő hatóság a szerződéseket odaítéli, a következők lehetnek:

 (a) abban az esetben, amikor a szerződést a gazdaságilag 
legelőnyösebb pályázat nyeri el, a szerződéssel kapcsolatos 
számos kritérium érintheti: például a minőséget, szakmai 
felkészültséget, esztétikai és funkcionális jellemzőket, a műszaki 
hátteret és eladás utáni szolgáltatást, a szállítás időpontját, a 
szállítás határidejét vagy a teljesítés időtartamát, az árat; vagy

 (b) kizárólag a legalacsonyabb árat.

Abban az esetben, amikor a szerződést a gazdaságilag 
legelőnyösebb pályázat nyeri el, a szerződő hatóság a pályázati 
kiírásban vagy szerződési dokumentumokban feltünteti az 
odaítélés azon kritériumait, melyeket alkalmazni szándékozik, 
lehetőleg fontossági sorrendben.”



A BiztonsA Biztonsáágos Ausztrigos Ausztriáéáért Kuratrt Kuratóórium (KSrium (KSÖÖ) eln) elnööke, ke, MichaelMichael SikaSika
magiszter szmagiszter száámmáára a privatizra a privatizáálláás hs háárom krom kéérdrdééststőől fl füügg: gg: „„A A 
jelenlegi tjelenlegi töörvrvéények szerint mennyire lehetsnyek szerint mennyire lehetsééges? ges? 
Mennyiben veszMennyiben veszéélyeztetett a magas biztonslyeztetett a magas biztonsáági mgi méértrtéék? Mi k? Mi 
marad a vonal alatt? Megmarad a vonal alatt? Megáállapllapíítottam, hogy a privatiztottam, hogy a privatizáálláás s 
gyakran a polggyakran a polgáárok krok kööltsltsééggéére tre töörtrtéénik. Ez nem knik. Ez nem kíívváánatos, natos, 
mméég ha mg ha műűkköödik isdik is””-- mondta a volt kmondta a volt köözbiztonszbiztonsáági fgi főőigazgatigazgatóó. . 

””Figyelmeztetni szeretnFigyelmeztetni szeretnéék arra, hogy a polgk arra, hogy a polgáárok krok kööltsltsééggéére re 
privatizprivatizáálnak. Nem tartom megfontollnak. Nem tartom megfontolóónak a jnak a jöövvőőben.ben.””
PPééldldáául a gul a géépjpjáármrműű forgalmi engedforgalmi engedéély privatizly privatizáálláása az engedsa az engedéélyt lyt 
kkéérrőő kkööltsltsééggéére tre töörtrtéénik. nik. ””A pA péénznzüügyminiszter nem akart az gyminiszter nem akart az 
illetilletéékekrkekrőől lemondani. Az illetl lemondani. Az illetéékek nkek nöövekedtekvekedtek”” –– mondta mondta 
SikaSika. . A belA belüügyminiszter felelgyminiszter felelőős a belss a belsőő biztonsbiztonsáággéértrt, mondta , mondta 
SikaSika „„mindegy, hogy arrmindegy, hogy arróól ki gondoskodik. Neki tudnia kell, l ki gondoskodik. Neki tudnia kell, 
ha feladatokat lead, hogy kinek adja azokat.ha feladatokat lead, hogy kinek adja azokat.””


