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Beszéljünk magunkról, 
avagy mit tett a kamara 2007-ben 

 
Tudom, hogy sokan egyszerő választ adnak erre: „nekem semmit”. Aki bıvebben akarja kifejteni, felsorolhatja, 
hogy „a fizetésem nem emelkedett, munkáltatóm a legelemibb munkaügyi szabályokat sem tartja be (ha 
egyáltalán bejelent)”, és még folytathatnánk. – Ha mindenkit nem is tudok meggyızni arról, hogy a kamara 
(egyaránt értve ezen most az országos és a Pest megyei szervezetet) 2007-ben is jelentıs erıfeszítéseket tett – 
több-kevesebb sikerrel – tagsága és a szakma érdekében, a teljesség igénye nélkül hadd említsek meg néhány 
eseményt. 
 Új okmányok. A törvényi változás okán 2007-ben országosan 90 ezer, megyénkben 13 ezer fı váltott ki 
új rendırhatósági igazolványt, s Pest megyében 350 egyéni vállalkozó és több mint 400 társasvállalkozás 
rendelkezik érvényes mőködési engedéllyel.Az ezzel kapcsolatos feladatok számottevı adminisztrációs terhet 
jelentettek munkatársaink számára, és a tagsági díjakból befolyt összeg nagyrészét is ez emésztette fel. A 
mindenki számára újdonságot jelentı folyamat zavartalansága érdekében jónéhány esetben egyeztettünk a 
rendırség képviselıivel, tagságunkat pedig folyamatosan tájékoztattuk a teendıkrıl, és nagyszámú egyéni 
kérdésre adtunk választ illetve kerestük a megfelelı megoldást. 
 Tanfolyamok. Az új rendelkezések alapján sok biztonságtechnikával foglalkozó tagtársunk – érvényes 
tanfolyami végzettség hiányában – nem kaphatta meg az új hatósági igazolványt. Hogy folytathassák 
tevékenységüket, a kamara által finanszírozott tanfolyamokat szerveztünk számukra. Megalkottuk a 
biztonságtechnikai névjegyzékbe való felvételhez szükséges szabályokat, s térítésmentesen tettük lehetıvé a 
feltételekkel rendelkezı jelentkezık számára az ehhez szükséges jogosultság megszerzését (ami számukra 
magasabb vállalási díj érvényesítését is biztosítja). Újdonság az is, hogy 2008. januárjától csak erre speciálisan 
felkészített személy- és vagyonırök vehetnek részt bajnoki labdarúgó mérkızések biztosításában. 
Tanfolyamokat szerveztünk számukra, amelyek költségeit szintén a kamara fedezte, s egyben egy új rész-
szakképesítést adott az érintett tagok kezébe. 
 Képviselet a szakmai vizsgákon. Minden szakképesítı tanfolyam vizsgáján jelen kell lennie a szakmai 
kamara képviselıjének, enélkül érvényesen bizonyítványt szerezni nem lehet. Pest megyében évente 60-90 
vizsgán többszáz jelentkezı tudását kell elbírálni. A vizsgákon a szakma érdekeit képviseljük azzal, hogy csak 
megfelelıen felkészült hallgatók kapjanak jogosultságot a szakma gyakorlására. 
 Konferenciák. A polgári biztonságvédelmi szakma viszonylag új szakterület, számos a napi 
gyakorlatban felmerülı illetve a fejlıdést elısegítı kérdést kell tisztázni, sokszor hatósági szervekkel egyeztetni. 
Ezekre keresnek megoldást a szakmai rendezvények. Minden területi szervezet – Pest megye is – szervezett 
ilyeneket, de itt csak az  országos rendezvényekre utalok, amelyek közül nem egy külföldi delegációk 
részvételével zajlott. Az idei tulajdonvédelmi konferencián például, az illetékes minisztériumok, fıhatóságok 
képviselıinek részvételével, olyan kérdéseket vitattak meg, mint a kötelezı kamarai tagság, a szakmai képzés 
reformja, vagy a minimális vállalási ár kérdésében való elırelépés lehetıségei. Fontos szakmai kérdésekkel 
foglalkoztak a biztonságtechnikai és a magánnyomozói konferenciákon is. 
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 Kulturális programok. Idén elsı alkalommal rendeztük meg a vagyonıri majálist, amelyen több mint 
ezer résztvevıt – szakmabelieket és családtagjaikat – látott vendégül szervezetünk, s biztosított számukra egész 
napos színvonalas szórakozást. A rendezvényt a következı években is meg akarjuk ismételni. Részt vettünk a 
vagyonırök elsı országos versenyén, ahol lövészetben, atlétikában, szellemi vetélkedıben mérték össze 
tudásukat a versenyzık. Más területi szervezeteknél is rendeztek lövészversenyeket, kamarai napokat. Jó 
alkalmat kínálnak ezek a rendezvények arra, hogy a szakmabeliek megismerjék egymást, közelebb kerüljenek 
egymáshoz, s gondolataikat is kicseréljék (és persze jól érezzék magukat). 
 Hazai és nemzetközi kapcsolatok. Szélesedett és erısödött kamaránk kapcsolatrendszere. amiben a Pest 
Megyei Szervezet képviselıje is szerepet játszott, s amit jószerivel csak felsorolni lehet. Részt veszünk az 
ESBOC munkájában, amely a Visegrádi Négyek biztonságvédelmi kamaráinak együttmőködésére alakult az 
európai biztonsági piacon a szakmai érdekek érvényesítésére. Képviseltetjük magunkat a Nemzetközi Detektív 
Szövetségben, amely a magánnyomozók európai és Európán kívüli társulásainak együttmőködésére, az úniós 
jogszabályokkal kapcsolatos lobbitevékenységre törekszik. Itthon jelen vagyunk – 2007-ben alelnöki funkciót is 
betöltve – a tizenhárom szakmai (mérnöki, könyvvizsgálói stb.) kamara együttmőködésére alakult kamarai 
szövetségben. 
 Folyamatos munkakapcsolatot tartunk a szakmát érintı ügyek rendezése, esetenként konkrét kérdések 
tisztázása érdekében az illetékes minisztériumokkal, a rendırséggel, a Gazdasági Versenyhivatallal, az Országos 
Munkabiztonsági és Munkaügyi Fıfelügyelıséggel, az APEH-hel stb. A megoldáskeresı egyeztetések 
középpontjában idén a feketemunka állt, amely – bár némelyek számára átmenetileg elınyösnek tőnhet – 
súlyosan veszélyezteti tagjaink érdekeit, nem túlzás azt mondani, hogy létbiztonságát is. 
 Részben már mőködı, részben újonnan kötött együttmőködési megállapodásunk van a Vállalakozók 
Országos Szövetségével, a Rendırtiszti Fıiskolával, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemmel, a Kandó 
Kálmán Mőszaki Fıiskolával, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és egyes polgári szolgáltatókkal is, amelyek 
célja a szakmával kapcsolatos feladatok hatékonyabb végrehajtásának elısegítése illetve tagjaink számára 
kedvezmények biztosítása (kisvállalkozói hitelfelvétel, vásárlási kedvezmények stb.). 
 Szolgáltatások. Tulajdonképpen amirıl eddig beszéltünk, az is egyfajta szolgáltatás tagjaink számára, de 
közvetlen formában is nyújtunk ilyeneket. Talán mindenki elıtt ismert, hogy vitás kérdésekben számíthat 
jogsegélyszolgálatunk segítségére. A szakma tisztasága felett ırködik Etikai Bizottságunk. Egyszerőbb és 
gyorsabb megoldást jelenthet a bírósági út igénybevétele helyett a mediációs (talán úgy mondhatnánk, hogy 
érdekegyeztetı) szolgálat, amely peren kívül hozott határozatával rendezi a konfliktusokat. Nagyon fontosnak 
tartjuk, hogy sikerült jogszerővé tenni a pénzsegély nyújtását a munkahelyi balesetben súlyosan sérült vagy 
elhunyt tagjainknak illetve hozzátartozóiknak, amire korábban nem volt lehetıség. Élet- és balesetbiztosítást 
kötöttünk egyéni vállalkozó tagjaink javára, mivel ık magasabb kamarai díjat fizetnek (ez kiváltja a 
vállalkozások által javukra kötendı biztosítást). Flottaszerzıdéseket kötöttünk, melyek keretében tagjaink 
kedvezményesen vásárolhatnak, vehetnek igénybe szolgáltatásokat. 
 Nem a teljesség igényével, de megkiséreltük érzékeltetni, hogy a kamara ismeri a tagság problémáit és 
igyekszik ezeket megoldani. Bizalommal fordulunk tagjainkhoz, hogy támogassák a kamarát törekvéseinek 
megvalósításában. 
         Birtalan Géza elnök 
 
Célpont 
 
Új tisztségviselıket választott a Pest 
megyei küldöttgyőlés 
Október 26-án tartotta 2007. évi küldöttgyőlését a 
Pest Megyei szervezet, amelyen már részt vettek az 
október 6-7-i pótválasztáson mandátumot szerzett 
új küldöttek is. A küldöttgyőlés elfogadta a 
szervezet pénzügyi beszámolóját és 2008. évi 
pénzügyi tervét. A küldöttek úgy döntöttek, hogy a 
korábban 14 fıs elnökség létszámát 10 fıre 
csökkentik. Új tagokat választottak az elnökségbe, 
az országos küldöttek közé, és több bizottságba. A 
jelölések eredményeként a jelentıs arányban 
megújult küldöttgyőlésben és a tisztségviselık 
között a szakma teljes spektruma képviselve van az 
ırhelyen szolgálatot teljesítı vagyonırtıl a 
magasan kvalifikált szakemberekig. 

 A területi és országos küldöttek, valamint 
az elnökség és a bizottságok tagjainak névsora 
megtekinthetı honlapunkon (www.szvmszkpm.hu) 
. A kamarát illetve a szakmát érintı kérdésekben 
hozzájuk is fordulhatnak a kamarai tagok. 
 
Országos küldöttgyőlés 
Rendkívüli országos küldöttgyőlés volt november 
30-án. A küldöttgyőlés módosította az 
Alapszabályt, többek között megalkotva a kamara 
tiszteletbeli elnöke címet. Elsıként Vörösmarti 
Mihály kapta meg a kitüntetı címet, aki a 
megalakulástól, 1998-tól 2007. májusáig elsı 
elnöke volt a kamarának. 
 Személyi változások voltak a Felügyelı 
Bizottságban, amely a kamara mőködését, 
gazdálkodását, határozatai jogszerőségét ellenırzı 
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testület. A FB új elnökévé dr. Király Lászlót, új 
tagjává Bittó Ferencet választotta a küldöttgyőlés, 
mindketten a Pest Megyei Szervezet tagjai és 
küldöttei. Dr. Király László kifejtette, hogy a 
jövıben fokozottan ügyelnek majd a törvényes 

eljárás szabályainak maradéktalan betartására, és 
megalkotják a FB belsı mőködési szabályzatát. Az 
új tisztségviselıknek mindannyiunk érdekeit 
szolgáló, jó munkát kívánunk. 

 

Kamarai profilok 
 
Arckép: Dr. Király László 
Gépgyártás-technológusi végzettséget szerzett, 
majd elvégezte a Rendırtiszti Fıiskolát s késıbb a 
jogtudományi egyetemet, közigazgatási 
szakvizsgával rendelkezik. A Pest megyei és a 
budapesti rendır-fıkapitányságokon 
gazdaságvédelmi és a szervezett bőnözés elleni 
szakterületeken dolgozott különbözı vezetı 
beosztásokban. Az APEH Bőnügyi Igazgatóság 
Budapesti és Pest Megyei Nyomozó Hivatalának 
létrehozásakor ott lett hivatalvezetı, majd önálló 
osztályvezetıként irányította az igazgatóság jogi-
szakmai felügyeleti és ellenırzı tevékenységét. 
2004-tıl az Országos Rendır-fıkapitányság 
Megelızési és Kommunikációs Fıosztályán 
titkárságvezetıként, 2005-tıl Érd Polgármesteri 
Hivatalának aljegyzıjeként dolgozott. Jelenleg mint 
egyéni vállalkozó magánnyomozói tevékenységet 
végez. Kamarai tagként a kamara törvényes 
mőködésének segítését tekinti fı feladatának 
 
 
 
 

Az év vállalkozója: Pap Kálmán 
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális 
Szervezetének Elnöksége, csatlakozva a Príma 
Primissima Alapítványhoz, az idén elsı alkalommal 
rendezte meg a területi Príma díj átadási ünnepségét 
a gödöllıi Királyi Kastélyban 2007. november 30-
án. A rendezvényen elismerésben részesültek 
megyei szinten a tudományos, kulturális és a 
gazdasági élet kiemelkedı szereplıi. Az esemény 
súlyát fémjelezte, hogy például a kulturális 
területen Príma díjat kapott Makk Károly 
filmrendezı. 
 A rendezvényen „Az év vállalkozója”  
címmel tüntették ki a kamara Pest Megyei 
Szervezetének tagját, 2007-ig technikai alelnökét, 
Pap Kálmánt a SAS Kft-ben a dolgozóikról való 
gondoskodás és gazdasági eredményeik 
elismeréseként. A VOSZ KMRSZ elnöke és titkára 
meleg szavakkal köszöntötte megyei 
szervezetünket, és további szoros együttmőködési 
lehetıségeket kínált fel számunkra. 
     

   Pálfi József elnökségi tag 

 
Figyelı 
 
Újfajta kamarai igazolvány 
kedvezményekkel 
2008-tól a megszokott kamarai igazolvány helyett 
újfajta kártyát kapnak tagjaink az Országos 
Szervezet kezdeményezéseként. A plasztiklap a 
kibocsátás után öt évig marad tulajdonosa 
birtokában, s érvényesítése az adott év számát és 
egy vonalkódot tartalmazó etikett-csíkkal történik. 
 A változtatás lényege, hogy az igazolványt 
a tulajdonosa az elfogadóhelyeken egyfajta 
vásárlási kártyaként használhatja. Az 
igazolványhoz mellékelni fogjuk az elfogadóhelyek 
listáját. Ezeken a helyeken – a kártyán lévı 
vonalkód alapján – 5-15 %, átlagban 11,4 % 
kedvezménnyel lehet vásárolni, illetve a 
szolgáltatást igénybe venni. A kamara tagjainak 
kedvezményt nyújtó üzletek, vállalkozások köre – 
törekvéseink szerint – évrıl évre bıvülni fog. Az új 
megoldás a tagsági díj mértékét nem befolyásolja, 
viszont aki él a lehetıségekkel, akár éves tagsági 
díját is visszanyerheti a kedvezményekbıl. 
 Az igazolvány kibocsátásakor a kamarai 
tag az érvényesítı kóddal ellátva kapja meg 
kártyáját. A következı években a tagsági díj 

befizetése után postán küldjük ki az érvényesítı 
szelvényt, amit az igazolvány tulajdonosa felragaszt 
a megfelelı helyre. 
 Kérjük, hogy az igazolványokat és az 
érvényesítı szelvényeket megfelelı gondossággal 
kezeljék. Az elveszett igazolványokat csak 
különeljárási díj ellenében tudja pótolni a kamara. 
 
További kedvezményes lehetıségek 
Folytatódik – sıt még kedvezıbb feltételek mellett 
– mobiltelefon-vásárlási akciónk, ami immár 
országossá bıvült. Egy másik szerzıdés keretében 
tagjaink és nyilvántartott vállalkozásaink 
számítástechnikai készülékeket (digitális 
fényképezıgép, navigációs PDA, monitor stb.) és 
vagyonvédelmi eszközöket vásárolhatnak 
kedvezménnyel, illetve szélessávú internet-
szolgáltatást rendelhetnek meg. A kijelölt 
kereskedıknél 10-15 % kedvezménnyel lehet egyes 
Opel és Chevrolet típusú gépkocsikat vásárolni. 
 A részletes ajánlatok ügyfélszolgálatunkon 
tekinthetık meg, s az érdeklıdık itt kaphatnak az 
egyes vásárlásokhoz szükséges igazolást. Felhívjuk 
azonban a figyelmet, hogy napról napra új, kedvezı 
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ajánlatok jelennek meg a piacon, ezért érdemes az 
ajánlatokat összehasonlítani. 
 

A szüneteltetésrıl 
Az év elején ismételten felhívjuk tagjaink 
figyelmét, hogy a tagsági díj mellızésével csak a 
tagdíjfizetési határidı lejárta elıtt  kérhetı 
szüneteltetés. A tagsági viszony szüneteltetésének 
elıfeltétele, hogy a kérelmezı a) érvényes 
rendırhatósági igazolvánnyal rendelkezzen, b) a 
szüneteltetést írásban bejelentse, c) valamennyi 
rendırhatósági igazolványát visszaadja a 
rendırségnek a szüneteltetés idejére és az errıl 
kapott igazolást bemutassa, d) megfizesse az 1.000 
Ft különeljárási díjat (kivéve, ha az adott évre már 
fizetett tagsági díjat). Javasoljuk, hogy aki 
átmenetileg nem kíván biztonságvédelmi 
tevékenységet végezni, a fentiek szerint, idejében 
kérje a szüneteltetést. 
 
A kötelezı kamarai tagságról 
Sok szóbeszéd volt az elmúlt idıszakban a kötelezı 
kamarai tagság eltörlésérıl. Valóban voltak erre 
irányuló törekvések, sıt egy törvénymódosítási 
kezdeményezés is született errıl. A javaslatot 
azonban a Kormány és az Országgyőlés nem 
tárgyalta, s információink szerint nincs 
törvényalkotói szándék a kötelezı szakmai kamarai 
tagság eltörlésére. 
 
Etikai tanulságok 
Szervezetünk Etikai Bizottsága jónéhányszor 
találkozik olyan ügyekkel, amelyek mások 
érdeklıdésére is számot tarthatnak. Ezek közül 
ismertetünk most egyet, de hasonló esetekre a 
késıbbiekben is visszatérünk. 

A panaszos két vagyonır és az ıket 
alkalmazó két vagyonvédelmi vállalkozás ellen tett 
panaszt. Kifogásolta, hogy a személy- és 
vagyonırök nem engedték be egy önkormányzati 
óvoda területére, ahol gyermekét akarta 
meglátogatni, illetve eltávolították onnan (az 
események közben másik vállalkozás vette át az 
óvoda ırzését, ezért volt két érintett cég). Arról ír 
levelében, hogy ennek során tettlegesen 
bántalmazták, amiért ı kihívta a rendıröket is. 
 Az Etikai Bizottság elızetes eljárás 
keretében megállapította, hogy az elvált panaszos 
gyermekláthatási jogát a bíróság és a gyámhatóság 
jogerıs határozatban szabályozta, s eszerint az 
óvodában nem léphetett kapcsolatba gyermekével. 
A több alkalommal is erıszakosan – esetenként 

másodmagával – fellépı panaszost a vagyonırök 
kényszerítı testi erıvel, szakszerően és jogszerően 
intézkedve távolították el, bántalmazás nem történt. 
A rendırséget – több alkalommal is – nem a 
panaszos, hanem az óvoda vezetıje hívta 
segítségül. A vagyonırök érvényes rendırhatósági 
igazolvánnyal és kamarai tagsággal rendelkeznek. 
A bizottság megállapítása szerint etikai vétséget 
nem követtek el. 
 Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a 
személy- és vagyonıröket foglalkoztató két 
vállalkozás érvényes mőködési engedéllyel és 
kamarai tagsággal nem rendelkezett, tehát 
jogszerőtlenül tevékenykedett, ezért velük szemben 
a szükséges hatósági intézkedések megtételét 
javasolták. Az ügy tanulsága, hogy a körültekintı 
vizsgálat a panaszon túlmenıen is tárhat fel 
szabálytalanságot. 

Bartos Ferenc 
EB elnök 

 
Fontos lehet: minimálbér 
A Munka Törvénykönyvének 144. §-a, valamint a 
316/2005. (XII.25.) sz. kormányrendelet 
meghatározza a kötelezı legkisebb munkabér 
összegét. Az alábbi összegek az alkalmazottakra 
vonatkoznak, pótlékok nélkül számítva, 
szakképzettséget igénylı munkakör esetén (a 
biztonságvédelmi tevékenység ide tartozik). 2008. 
január 1-jétıl a két évnél kevesebb szakmai 
gyakorlattal rendelkezı munkavállaló 
bérminimuma havibér esetén, teljes munkaidıben 
82.800 Ft, teljesítménybér esetén 477 Ft/óra. A 
legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezık, 
illetve ettıl függetlenül az 50 év felettiek esetében 
ezek az összegek 86.300 illetve óránként 497 Ft. 
 

Ügyfélszolgálat 
A gyorsabb ügyintézés érdekében ismét kérjük 
olvasóinkat, hogy a kamarai tagságot érintı 
ügyekben ne a titkárság telefonszámát, hanem az 
ügyfélszolgálatot hívják (1/220-3129, fax 1/273-
0640). Címünk:  1044 Budapest, Nyárfa u. 45. (a 
30-as autóbusz Megyeri úti végállomásánál). 
 
Ügyfélfogadás:  hétfın 9-12, 13-16 óráig 
  kedden 12-16 óráig 
  szerdán 9-13 óráig 
  csütörtökön 12-16 óráig 
  pénteken  nincs 
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