
T eg nap úgy szin tén tár gyal tam szak-
szer ve ze ti ve ze tô vel, akár csak ma is 

– jegy zi meg Né met Fe renc. – Meg e gyez-
tünk ab ban, hogy van nak kö zös cél ja ink. 
Pél dá ul együtt ered mé nye seb ben tu dunk ki-
áll ni a tisz tes sé ges mun ka bé rek és tisz tes-
sé ges pi a ci árak mel lett. Nem azt néz tük, 
hogy mi ért kel le ne ve sze ked ni egy más sal, 
ha nem azt, mi a kö zös ér dek… Re mél jük, 
a ka ma ránk és a szak szer ve ze tek nem el-
len fe lei, in kább jó part ne rei lesz nek majd 
egy más nak!
  A szak mai ka ma rák ról a má so dik fél év-
ben tár gyal nak majd kor mány za ti szin ten. 
Nem va ló szí nû, de té te lez zük fel, hogy 
meg szün tet he tik a va gyon vé del mi ka ma-
rát…
– Eb ben az eset ben je len tôs kép vi se le ti fó-
rum vesz ne el, együtt a köz tes tü le ti jo go sít-
vá nya ink kal. Az ál lam nem akar ja át vál lal ni 
a szak mai ka ma rák ra há ru ló fel a da to kat, s 
az sem len ne jó meg ol dás, ha a rend ôr ség 
ven né át a ci vil biz ton ság vé de lem szak mai 
prob lé má i nak ko or di ná lá sát. Mi több, ez 
utób bi eset ben sé rül ne az ága zat pi a ci mû-
kö dé sé nek szá mos alap fel té te le is! Biz ta tó, 
hogy part ner ként ke zel nek ben nün ket.
  Ön már a kül dött gyû lé sen, meg vá lasz-
tá sát kö ve tô en ki je len tet te – ki áll nak a kö-
te le zô ka ma rai tag ság meg ôr zé se mel lett. 
Ho gyan tör té nik ez meg? 
– Cé lunk az, hogy az SZVMSZK le gyen 
szol gál ta tói ka ma ra! Az el múlt egy hó nap 
alatt en nek ér de ké ben már na gyon so kat 
tet tünk. Át a la kít juk a bel sô mun ka mód sze-
re in ket. Sze ret nénk meg e rô sí te ni és bô ví te-
ni kom mu ni ká ci ós kö tô dé se in ket. A hi te les 
mé dia fe lé fogunk nyit ni.
Föl vet tük, il let ve fel ú jí tot tuk a kap cso la ta-
in kat több mi nisz té ri um mal, fô hi va tal lal. 
Mó do sí tó in dít vá nyok kal ke res tük meg a 

Be vá sár ló köz pon tok Szö vet sé gé vel együtt 
a jog al ko tó kat. Si ke res együtt mû kö dés van 
ki a la ku ló ban a Mun ka ü gyi Fel ü gye let tel és 
az érin tett mi nisz té ri u mok kal a fe ke te fog-
lal koz ta tás vissza szo rí tá sa te rén. A rend te-
rem tés egyik kö vet kez mé nye ként jó irány ba 
moz dul hat nak majd el a mun ka bé rek is.
Be kell lát ni, hogy a vál la lá si árak to vább ra 
is „prob lé má sak”. A 400-500 fo rin tos óra-
bé rek bôl nem le het jog sze rû en ki fi zet ni a 
bé re ket, csak „fe ke tén”.
Ha el in du lunk az árak és bé rek irá nyá-
ba, ak kor meg szó lít juk a 80 ez res tag sá-
gun kat, mint mun ka vál la ló kat a mint egy 
3000 mun ka a dó cég gel egye tem ben. A 
mun ka kö rül mé nyek sok he lyen egye ne sen 
bor zal ma sak! Az iga zol vány cse re alatt „el-
tûnt” 70-80 ezer va gyon ôr. Az a kér dés, 
hol van nak?
Amennyi ben pá lya el ha gyók, ak kor a szak-
ma te kin té lye a mély pont ra süllyedt. Fe ke te-
fog lal koz ta tot tak let tek? Ez még rosszabb!
Mind ez zel fog lal koz nunk kell!
  El nök úr a meg vá lasz tá sát kö ve tô egy 
hó nap alatt több vi dé ki szak mai ren dez vé-

nyen járt, sôt el lá to ga tott né hány te rü le ti 
szer ve ze tük höz is…
– Va ló ban zsú folt prog ra mom volt, de hát 
ez a rend jén va ló. Kü lön ben is azt gon do-
lom, hogy az SZVMSZK el nö ke ép pen olyan 
em ber, mint a va gyon vé de lem ben dol go zó 
bár me lyik ta gunk. Más fél év re vá lasz tot tak 
meg, s ha meg bí zá som vé get ér, bár me-
lyik cég nél le he tek ve ze tô, vagy akár még 
va gyon ôr is…
  La punk elô zô szá má ban már is mer tet-
tük szak mai élet raj zá nak né hány fon to-
sabb ada tát, s így azt is, hogy 1996 óta 
fog lal ko zik va gyon vé de lem mel. El mon da-
ná, hol esett át a „tûz ke reszt sé gen”?
– A Sze ge di Sza bad té ri Já té kok nál a ren-
dez vény biz to sí tás meg szer ve zé sét és le-
bo nyo lí tá sát bíz ták rám. Ez volt az el sô 
bo nyo lult fel a dat, ami vel tár sa im mal együtt 
meg bir kóz tam. Az tán a szál lo dák biz ton-
sá gi szol gá la ta it épí tet tük ki. Ma már cég-
cso port tá ala kult az el sô vál lal ko zá sunk, a 
Ti gers Se cu ri ty.
  A szak mai ka ma ra jö vô ké pé rôl ké szí-
tett, a kül dött gyû lé sen szét osz tott prog-
ram fü zet fe lé ig ju tot tunk el. Szá mos, tô-
mon da tok ban meg fo gal ma zott fel a dat ról 
kel le ne még szót ej te ni, pél dá ul a ka ma rai 
lob bi cso port lét re ho zá sá ról, a pol gá ri biz-
ton ság vé de lem át fo gó sza bá lyo zá sá ról, 
az ok ta tás meg re for má lá sá ról, hogy csak 
né há nyat em lít sek… 
– A be szél ge té sün ket ezért, meg ál la po dá-
sunk ér tel mé ben, a DETEKTOR Plusz kö vet-
ke zô szá má ban fog juk foly tat ni.
  Kö szön jük az in ter jút! Ol va só ink ne vé-
ben is si ke res mun kát kí vá nunk ön nek és 
mun ka tár sa i nak!

Már kus Csa ba
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Szol gál ta tó ka ma rát épí te nek
NÉ MET FE RENC, AZ SZVMSZK EL NÖ KE

A KI HÍ VÁ SOK RÓL ÉS FEL A DA TOK RÓL – 1. RÉSZ

A va gyon vé de lem ki hí vá sa i ról, a ka ma ra jö vô ké pé rôl ter vez tünk in ter jút ké szí te ni 
Né met Fe renc cel, az SZVMSZK alig több mint egy hó nap ja meg vá lasz tott új el nö-
ké vel. A be szél ge tés fo na lát azon ban egy ké nyes, mond hat nánk azt is – kel le met-
len – kér dés sel kezd tük gom bo lyí ta ni. En nek oka az volt, hogy a DETEKTOR Plusz 
mun ka tár sát meg e lô zô en ven dég lá tónk az zal az is mert szak szer ve ze ti ve ze tô vel 
tár gyalt, aki sze rint „sem mi szük ség nincs a va gyon vé del mi ka ma rá ra!” Ezt a 
som más vé le ményt nem rég az egyik or szá gos na pi lap is föl ve tet te. Ak kor úgy 
tûnt, hogy a ka ma ra pár ti ak tért ve szí tet tek, és tar tós vé de ke zés re kény te le nek 
fel ké szül ni…

Né met Fe renc 1962. feb ru ár 12-én szü le tett Ti sza fü re den. Nôs, egy 18 éves 
érett sé gi zô lány édes ap ja. Bu da pes ten, a Sem mel we is Egye tem Sport tu do-
má nyi Ka rán dip lo má zott, majd ké sôbb a va gyon vé de lem te rü le tén fel sô fo kú 
biz ton ság szer ve zôi szak ké pe sí tést szer zett. 
1996 óta fog lal ko zik va gyon vé de lem mel, több va gyon vé del mi vál lal ko zás ala pí-

tó ja, rész tu laj do no sa.  A Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra ala pí tó és 
szer ve zô tag ja volt 1998-ban, majd 2002-tôl a Csong rád Me gyei Szer ve zet el nö ke ként és az or szá gos 
el nök ség tag ja ként foly tat ta tár sa dal mi mun ká ját. 
A va gyon vé de lem mel lett szá mos tár sa dal mi funk ci ót lát el. Töb bek kö zött tag ja a Ma gyar Kick-Box 
Szö vet ség el nök sé gé nek, és el nö ke a Ti gers Kick-Box Sza bad i dô és Sport e gye sü let nek. A 2006-os 
ön kor mány za ti vá lasz tá sok óta részt vesz ki sebb sé gi ci vil szer ve ze tek ér dek kép vi se le té ben.

névjegy
Német Ferenc

FÓRUMs z a k m a i  k a m a r a


