szakmai kamara

T

egnap úgyszintén tárgyaltam szakszer vezeti vezetôvel, akárcsak ma is
– jegyzi meg Német Ferenc. – Megegyeztünk abban, hogy vannak közös céljaink.
Például együtt eredményesebben tudunk kiállni a tisztességes munkabérek és tisztességes piaci árak mellett. Nem azt néztük,
hogy miért kellene veszekedni egymással,
hanem azt, mi a közös érdek… Reméljük,
a kamaránk és a szakszer vezetek nem ellenfelei, inkább jó partnerei lesznek majd
egymásnak!
A szakmai kamarákról a második félévben tárgyalnak majd kormányzati szinten.
Nem valószínû, de tételezzük fel, hogy
megszüntethetik a vagyonvédelmi kamarát…
– Ebben az esetben jelentôs képviseleti fórum veszne el, együtt a köztestületi jogosítványainkkal. Az állam nem akarja át vállalni
a szakmai kamarákra háruló feladatokat, s
az sem lenne jó megoldás, ha a rendôrség
venné át a civil biztonságvédelem szakmai
problémáinak koordinálását. Mi több, ez
utóbbi esetben sérülne az ágazat piaci mûködésének számos alapfeltétele is! Biztató,
hogy partnerként kezelnek bennünket.
Ön már a küldöttgyûlésen, megválasztását követôen kijelentette – kiállnak a kötelezô kamarai tagság megôrzése mellett.
Hogyan történik ez meg?
– Célunk az, hogy az SZVMSZK legyen
szolgáltatói kamara! Az elmúlt egy hónap
alatt ennek érdekében már nagyon sokat
tet tünk. Átalakítjuk a belsô munkamódszereinket. Szeretnénk megerôsíteni és bôvíteni kommunikációs kötôdéseinket. A hiteles
média felé fogunk nyitni.
Fölvet tük, illet ve felújítot tuk a kapcsolatainkat több minisztériummal, fôhivatallal.
Módosító indít ványokkal kerestük meg a
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A vagyonvédelem kihívásairól, a kamara jövôképérôl ter veztünk interjút készíteni
Német Ferenccel, az SZVMSZK alig több mint egy hónapja megválasztott új elnökével. A beszélgetés fonalát azonban egy kényes, mondhatnánk azt is – kellemetlen – kérdéssel kezdtük gombolyítani. Ennek oka az volt, hogy a DETEKTOR Plusz
munkatársát megelôzôen vendéglátónk azzal az ismert szakszer vezeti vezetôvel
tárgyalt, aki szerint „semmi szükség nincs a vagyonvédelmi kamarára!” Ezt a
sommás véleményt nemrég az egyik országos napilap is fölvetet te. Akkor úgy
tûnt, hogy a kamarapár tiak tért veszítet tek, és tar tós védekezésre kény telenek
felkészülni…
Bevásárlóközpontok Szövetségével együtt
a jogalkotókat. Sikeres együttmûködés van
kialakulóban a Munkaügyi Felügyelet tel és
az érintett minisztériumokkal a feketefoglalkoztatás visszaszorítása terén. A rendteremtés egyik következményeként jó irányba
mozdulhatnak majd el a munkabérek is.
Be kell látni, hogy a vállalási árak továbbra
is „problémásak”. A 400-500 forintos órabérekbôl nem lehet jogszerûen kifizetni a
béreket, csak „feketén”.
Ha elindulunk az árak és bérek irányába, akkor megszólítjuk a 80 ezres tagságunkat, mint munkavállalókat a mintegy
3000 munkaadó céggel egyetemben. A
munkakörülmények sok helyen egyenesen
borzalmasak! Az igazolványcsere alatt „eltûnt” 70-80 ezer vagyonôr. Az a kérdés,
hol vannak?
Amennyiben pályaelhagyók, akkor a szakma tekintélye a mélypontra süllyedt. Feketefoglalkoztatot tak let tek? Ez még rosszabb!
Mindezzel foglalkoznunk kell!
Elnök úr a megválasztását követô egy
hónap alatt több vidéki szakmai rendezvé-
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Né met Fe renc 1962. február 12-én született Tisza füre den. Nôs, egy 18 éves
érett sé gizô lány édesapja. Budapes ten, a Semmelweis Egyetem Sport tudományi Karán diplomázott, majd ké sôbb a vagyonvé delem te rületén felsôfokú
biz tonságszer vezôi szakké pe sítést szer zett.
1996 óta foglalkozik vagyonvédelemmel, több vagyonvédelmi vállalkozás alapítója, résztulajdonosa. A Személy-, Vagyonvé delmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara alapító és
szer vezô tag ja volt 1998-ban, majd 2002-tôl a Csongrád Me gyei Szer vezet elnöke ként és az or szágos
elnökség tag jaként foly tat ta tár sadalmi munkáját.
A vagyonvé delem mellett számos tár sadalmi funkciót lát el. Többek között tag ja a Magyar Kick-Box
Szövet ség elnöksé gé nek, és elnöke a Tigers Kick-Box Szabadidô és Sporte gye sület nek. A 2006-os
önkor mány zati válasz tások óta részt vesz kisebbsé gi civil szer vezetek érdek képviseleté ben.

nyen járt, sôt ellátogatott néhány területi
szer vezetükhöz is…
– Valóban zsúfolt programom volt, de hát
ez a rendjén való. Különben is azt gondolom, hogy az SZVMSZK elnöke éppen olyan
ember, mint a vagyonvédelemben dolgozó
bármelyik tagunk. Másfél évre választot tak
meg, s ha megbízásom véget ér, bármelyik cégnél lehetek vezetô, vagy akár még
vagyonôr is…
Lapunk elôzô számában már ismertettük szakmai életrajzának néhány fontosabb adatát, s így azt is, hogy 1996 óta
foglalkozik vagyonvédelemmel. Elmondaná, hol esett át a „tûzkeresztségen”?
– A Szegedi Szabadtéri Játékoknál a rendezvénybiztosítás megszer vezését és lebonyolítását bízták rám. Ez volt az elsô
bonyolult feladat, amivel társaimmal együtt
megbirkóztam. Aztán a szállodák biztonsági szolgálatait építet tük ki. Ma már cégcsoport tá alakult az elsô vállalkozásunk, a
Tigers Security.
A szakmai kamara jövôképérôl készített, a küldöttgyûlésen szétosztott programfüzet feléig jutottunk el. Számos, tômondatokban megfogalmazott feladatról
kellene még szót ejteni, például a kamarai
lobbicsoport létrehozásáról, a polgári biztonságvédelem átfogó szabályozásáról,
az ok tatás megreformálásáról, hogy csak
néhányat említsek…
– A beszélgetésünket ezért, megállapodásunk ér telmében, a DETEKTOR Plusz következô számában fogjuk foly tatni.
Köszönjük az interjút! Olvasóink nevében is sikeres munkát kívánunk önnek és
munkatársainak!
Márkus Csaba
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