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A MAGÁNBIZTONSÁGI SZAKMAI 
KAMARA MEGALAPÍTÁSÁNAK IGÉNYE

• 1998-ban megalakult az SZVMSZK az akkori igények szerint, az 1998.IV.törvény 
alapján,  köztestületként, hivatásrendi szakmai kamaraként, a BM szakmai 
felügyelete alá rendelve.

• Az eltelt 21 év új szakmai és ágazati igényeket vet fel, amelyekre egy új 
magánbiztonsági törvény tud  csak megfelelő választ adni. / új szakmák, GDPR 
szabályai, valamint a magánbiztonsági feladatok pontosítása, illesztése érdekében/

• A 2o11.XXIV.törvény Intézkedik a kötelező kamarai tagság megszüntetéséről az EU 
Rendőrségi Hivatallal, történt jogharmonizációs egyeztetés eredményeképpen.

• Fegyelmi, etikai, valamint felügyeleti kérdésekben elveszett a Kamara érdemi 
kompetenciája!!

• Szakfelügyeleti irányító szerepe, szakmai érdekképviseleti ereje csökkent. 

• A Rendészeti feladatok rendszerében elfoglalt helye nem deklarált, holott valós 
igény van rá. /jelzőrendszer, határvédelem, BV, rendvédelmi objektumok/



A SZAKTERÜLET FEJLŐDÉSE, 
VÁLTOZÁSAI

• A védelem szervezéséből a biztonság megvalósítása irányába helyeződött 
át a hangsúly.

• A tudatos biztonságszervezés komplex megoldásokat ad a biztonsági 
feladatok megoldására, a kockázat elemzéstől a védelmi rendszerek 
illesztésig, a veszélylehetőségek feltárásától a megelőzés technikai 
eszközrendszeréig.

• A szakágazat folyamatos fejlődése mellett elmaradt annak törvényi 
deklarálása, miközben a tudományos intézményrendszere teljes mértékben 
kifejlődött.

• Ezek hiányában a területhez tartozó szakmák értéke és értékelése vitatott, 
anyagi elismertségével egyetemben.



A TÖRVÉNYI VÁLTOZÁS 
SZÁMADATAI

• 2o11 december      2o12 december

egyéni vállalkozó      8265                            966

Igazolványos  tag 124262                       27O12 

vállalkozások            435O                           73O



AZ OKTATÁS JELENLEGI HELYZETE

• Vagyonőr képzés  3oo órás alapképzés, középfokú intézmények 
szakosodása

• Magánnyomozói képzés OKJ

• Után képzés vagyonőröknek 16, és 4o órás elektronikus úton

• NKE magánbiztonsági szakon felsőfokú

• OBE biztonságtechnikai szakon felsőfokú mérnöki

• Mesterfokú képzés NKE magánnyomozói szak

• OBE Biztonságtudományi doktori szak



OKTATÁSI JÖVŐKÉP

• OKJ változásainak megismerése mentén alakulhat a középszintű képzés

• A teljes magánbiztonsági szakterületre érvényes kreditrendszer bevezetése

• Alap és középfokú képzések gyakorlatiasabb jellegének megteremtése

• Felsőfokú végzettséggel rendelkezők bevonása a kreditrendszerű 
értékelésbe

• Az ehhez szükséges lehetőségek kialakítása 



KÖSZÖNÖM SZÉPEN A FIGYELMÜKET


