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Beszámoló az újmódi huncutságokról 

 

Megbecsülést élvez a Pest megyei kamara képzési tevékenysége a tagságnál, és egyre 

elismertebb szakmai körökben is. A KaBiNet Vezér-őr Kft. névre keresztelt intézmény első, 

induló évének mérlege – némi szerénytelenséggel – kiváló. 

 

 

 

 

AA  SSZZEEMMÉÉLLYY--,,  VVAAGGYYOONNVVÉÉDDEELLMMII  ÉÉSS  MMAAGGÁÁNNNNYYOOMMOOZZÓÓII  SSZZAAKKMMAAII  KKAAMMAARRAA  

PPEESSTT  MMEEGGYYEEII  SSZZEERRVVEEZZEETTEE  

elnöksége a 2009. évi kamarai választás végrehajtására 

határozatot hozott a 2009. június 16-ai ülésén. 

Eszerint: 

1. A területi szervezet 2009. október 10. és 11. napján tartja 

 Közvetlen időszaki választását. Ennek keretében a kamara 

 tagjai maguk közül megválasztják a területi küldötteket 

2. Az időszaki választás időpontjai és helyszíne: 

2009. október 10-e 08.000-18.00 óra, 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. 

2009. október 11-e 08.000-18.00 óra, 1044 Budapest, Nyárfa u. 45. 

 

A kamara vállalkozása – mint köztudott – 

abból célból jött létre, hogy 

szolgáltatásokat nyújtson a tagságnak, 

cégszerű szervezeti forma nélkül jó néhány 

tevékenységre egyébként nem lett volna 

jogosultsága a Pest megyei szervezetnek. 

Nem tudott volna felnőttképző intézetet 

alapítani, és rendkívül drágán lenne csak 

képes rendezvényt szervezni. A Vezér-őr 

Kft. tehát afféle non-profitjellegű 

vállalkozás, amely a szakma és a tagság 

időszerű szolgálatába szegődik. 

Tájékozódjon a www.vezerorkabinet.hu honlapon! Folytatás a 4. oldalon 

http://www.vezerorkabinet.hu/
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Még fogad az ingyenes 

 pilismaróti üdülő tábor 

 
Szeptember tizenötödikéig még igénybe 

vehetik térítés nélkül a táborhelyet 

Pilismaróton tagjaink családjukkal. A 

kamara július közepétől tartó üdültetése 

már az első két hétben százharminc 

vendégnappal számolhatott, az előzetes 

foglalások alapján pedig az augusztus is 

legalább ilyen sikeresnek ígérkezett. 

 

A legtöbben két-három napra ütötték fel a 

sátrukat a kellemes környezetben, de volt 

olyan család is, amely egy egész hétig 

táborozott Pilismaróton. Mások nagyobb baráti 

társaságot szerveztek össze egy-egy hosszú 

hétvégére a nyár közepén. 

A kezdeményezés folytatását, ismétlését 

előjelezte a kamara, az őszi összesítés nyomán 

kiderül, hogy jövőre milyen üdülési ajánlatot 

érdemes szervezni a családoknak.  

Tegyenek Önök is javaslatot, várjuk 

elképzeléseiket! (Pest megyében 

gondolkodjanak, a Seychelles-szigeteken való 

nyaralást halasszuk a válság utánra.) 

Addig is Pilismarót: 20/369-1024. 

 

 

A taglétszám stabil 
 

Mintegy ezerötszáz tagságot volt kénytelen 

megszüntetni a kamara hivatala a nyáron, 

ám mivel ennél többen jelentkeztek 

felvételre, Pest megye taglétszáma 

továbbra is tizenhétezer-ötszáz körül 

mozog. 

A tagság felmondása a tagdíj nemfizetése 

okán állt elő, amelyet a pályaelhagyás 

indokol - reményeink szerint, nem pedig a 

feketemunka. 

A belépett új vállalkozások többsége 

profilváltás, tevékenységbővítés nyomán, 

nem pedig új cég alapításával kérte a 

felvételét, és vállal szerepet mostantól a 

magán-biztonságvédelmi szakmában. 

 

Vállalod? 

 
Nem könnyen talál egymásra a munkavállaló 

és a munkaadó az utóbbi időkben, sokan 

maradnak megbízás nélkül mindkét oldalon. A 

vállalkozó amiatt, mert nem ér el megfelelő 

számú és felkészültségű munkatársat, a 

tapasztalt őrök pedig arról panaszkodnak, 

éppen a hosszú távú, jó munkákról késnek le.  

A tapasztalatok nyomán egy olyan adatbázis 

működtetésének az ötlete formálódik a 

kamarában a közelmúlttól, amely alkalmas az 

ilyen vagy ehhez hasonló problémák 

feloldására. Friss és széleskörű információk 

közvetítésére van szükség, amely gyors döntést 

tesz lehetővé mindkét oldal számára.  

A vállalkozó arra kíváncsi, van-e elegendő 

szakember a munkaerőpiacon ebben-abban az 

időintervallumban, kik azok, hogyan lehet 

elérni őket, milyen tapasztalatuk van, milyen 

egyedi hozzáértésük van, milyen típusú 

munkát érdemes rájuk bízni (monotont, 

információst, személyvédelmit, stb.) Ezeknek 

az információknak az összegyűjtésére és 

karbantartására tud kapacitást biztosítani a 

kamara budapesti képző intézménye (némi 

fejlesztéssel). A működtetés jogi, informatikai 

feltételeinek terve már rendelkezésre áll, a 

végső döntéshez azonban a tagság 

közreműködése szükségeltetik.  

 

Tesztelni szeretnénk, hogy a Pest megyei 

biztonsági őrök hajlandók-e részt venni egy 

ilyen, térítésmentes rendszerben. Az adataik 

megadása mellett, a jelentkezőknek alá kellene 

vetnie magukat egy beszélgetésnek is, amely a 

munkatapasztalatokat, a szakmai 

kompetenciákat és a kívánságokat veszi 

lajstromba. Ha támogatják ezt a bontakozó 

kezdeményezést, kérjük, jelentkezzenek 

telefonon vagy levélben időpont-egyeztetésre.  

 

 

 

Vezér-őr Kft.,  

1061 Budapest, Vasvári Pál u. 6., 1/322-1257, 

30/343-3915, 

bakura.emilia@vezerorkabinet.hu 

mailto:bakura.emilia@vezerorkabinet.hu
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Hogyan vehet részt a választáson 
 
Ön választó és választható – benne van a kamarai Választói Névjegyzékben.  

Abban a szakmai tagozatban élhet választójogával, amelynek a nyilvántartásában szerepel. 

A Pest-Őr aktuális számával együtt megkapta a borítékban saját tagozata úgynevezett ajánlati listáját. 

E dokumentum segítségével van módja bekapcsolódni a választásba.  

A Jelölőbizottság – az eddigi ajánlások alapján – lajstromba vette azokat a személyeket, akik el is 

fogadták a szavazáson való megmérettetés lehetőségét. (A Pest megyei szervezet háromféle tagozata 

(létszámarányos megosztásban) összesen hatvan küldöttet választ.) Az ön kezében lévő ajánlati lista 

kitöltve/kipontozva megmutatja, hány személyre lehet javaslatot tennie.  

Ha valakinek a nevét (egyértelmű jelöléssel) kihúzza a listáról, eggyel több szabad helye van. Attól 

még érvényes a kitöltés, ha nem jelöl az összes lehetséges helyre. Sőt, érintetlenül is hagyhatja a 

felsorolást, hiszen állásfoglalása ez esetben is világos: egyetért. Ám akkor érvénytelen a javaslata, ha 

több személy szerepel a listán, mint az előírt létszám.  

Javasolhat tehát más személyt/személyeket, ám állítsanak ki azonnal egy külön dokumentumot is, 

amelyben az (egyértelműen azonosítható) jelölt nyilatkozik: vállalja a megmérettetést.  

Önnek a listát minden esetben alá kell írnia, és el kell juttatnia a Jelölőbizottsághoz – legkésőbb 2009. 

szeptember 22-éig. Postázhatja az SZVMSZK Pest Megyei Szervezet Jelölőbizottság névre a 1044 

Budapest, Nyárfa u. 45. címre, vagy adja be a kamara ügyfélszolgálatára személyesen. A 

Jelölőbizottság asztalára is leteheti javaslatait, a két Kamarai Nap valamelyikén. 

A véglegesített névsor küldött listává válik az ellenőrzések nyomán, és tagjai megválasztják a 

szervezet küldötteit október 10- és 11-én. 

 

 

Kamarai Nap két színhelyen 
 

2009. szeptember 12-e, Cegléd 

 

A Ceglédi Gyógyfürdő és 

Szabadidőközpont Apartmanpark és 

Kemping a színhelye az egyik szórakoztató 

rendezvényünknek.  

Reggel 9 órától este hatig látjuk vendégül 

tagjainkat és családjukat a sportpályákon 

(minigolf, asztalitenisz, lábtenisz, 

tollaslabda, röplabda, stb.) és a lovas 

programokon. Íjász-bemutató és élőzene 

mulattatja a közönséget. 

14 órakor pedig megvendégelnek 

mindannyiónkat egy jó ebéddel. 

2009. szeptember 19-e, Budapest 

ÚÚJJ  IIDDŐŐPPOONNTT!!  

 

Akinek a budapesti időpont a kedvezőbb, 

jöjjön az ORFK egyik bázisára, a IX. 

kerületi Vágóhíd u. 11-13.-ba búcsúztatni a 

nyarat.  

Délelőtt 10-től 16 óráig várja egész napos 

színpadi produkcióval a kamara a 

vendégeket. A pódiumon hírességek adnak 

műsort, egyéni előadók és együttesek 

egyaránt. A vendéglátást délben itt is a 

kamara állja, Önnek csak egy dolga van: 

hagyja magát szórakoztatni. 

 

Jelentkezzen be előzetesen! 

Telefonon vagy e-mailben adja meg nevét, kamarai azonosító számát, jelölje meg, 

melyik rendezvényt választotta, és hogy hányan lesznek családtagjaikkal együtt. 
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Folytatás az 1. oldalról 

Beszámoló az újmódi huncutságokról 
 
Az idén indított tanfolyamok több tucatnyi 

olyan résztvevőt számláltak, akiknek a Pest 

megyei kamara állta a tandíját. Biztonsági őri, 

sportrendezvény-biztosítási és 

rendezvénybiztosítói képzésben részültek 

tagjaink, ám bizalommal fordultak 

intézményünkhöz olyanok is tanácsért, akik 

még csak az útvonalakat szerették volna 

maguknak megtervezni a későbbiekre.  

Leginkább arra voltak kíváncsiak, előbbre 

jutnak-e szakmában, előnyt élveznek-e az 

elhelyezkedéskor, ha újra tanulásra szánják el 

magukat.   

Az mindenképpen eligazító információ, hogy 

bizonyos területeken máris előírás az őröknek 

a továbbképzés, ilyen például a 

sportrendezvény-biztosítási terület. Eddig a 

kamara és az MLSZ megállapodása alapján 

egy speciális képzési program követelményei 

szerint kellett vizsgázniuk a jelölteknek ahhoz, 

hogy a bajnokság meccseit biztosíthassák. A 

mára megszigorított ellenőrzésekkor kilátásba 

helyezett büntetések megsokszorozták a 

jelentkezéseket a kurzusra. Szívesen fogadtuk, 

ám van jobb ajánlat is ennél. Jó hírrel 

szolgálhatunk: az új OKJ Rendezvénybiztosító 

(31 861 01 0001 31 06) ráépülés szakképesítés 

a Vezér-őr képzési programja szerint 

helyettesíti ezután korábbi továbbképzést. Ez a 

tanfolyam OKJ-s szakvizsgát is ad, és a 

kamara kibocsátja ennek nyomán a 

sportrendezvényes jogosultságot igazoló 

matricát.  

A rendezvénybiztosító képzés országosan 

nálunk indult először, és a minta-tanfolyam 

után úgynevezett programakkreditációs 

eljárásnak vetettük alá a programját. Ilyen csak 

ennek az intézménynek van, sőt hamarosan 

jegyzetet is adunk ki más képző cégek 

számára, valamint a minisztérium felkérésére 

tankönyvet.  

Vezér-őr KaBiNet elsősorban az új 

szakmákban bocsát ki szakembereket, vagyis a 

rendezvénybiztosító mellett a bankőrre és a 

pénzszállítóra is profilírozza magát. 

Olyanokra, amelyek elsajátítását bármelyik 

pillanatban megkövetelheti a piac, ahogyan a 

sportrendezvények esetében tette. 

A teljesítményünk alapján egy olyan 

minőségbiztosítási eljárást is megindíthattunk, 

amely felhatalmazást ad arra, hogy 

bekapcsolódjunk a munkaügyi központok és 

más állami szervek által kiírt pályázatokba, 

vagyis központi forrásokból is 

finanszíroztathatjuk a tagságunk tandíját.  

 

Ne feledjék, az intézet mindenben a 

rendelkezésükre áll, ami a munkaerőpiacon 

való biztonságos pozíció betöltéséhez 

szükséges. Manapság csak annak a 

szakembernek van jövője, aki több egyedi, 

specializált területen otthon van, elkötelezett az 

igényes munkavégzésnek, ért az „újmódi 

huncutságokhoz” (ahogyan a régi szakik 

mondogatják): számítógép-kezelés, kis 

angoltudás...

A válasz természetesen: igen, jóllehet a válság nyomán összezavarodott világunkban mintha mindent csak 

kilóban mérnének és áron alul. Ám vegyük bátran tekintetbe, hogy az utóbbi idők szakmai kudarcai – például a 

sportmérkőzéseken – nemcsak az adott biztosítói csapatot és vezetőit érintik, hanem az egész ágazatot. A 

következménye ugyanis a szakma egészének további leértékelődésével járhat, ami mindannyiunk óradíját és 

foglalkoztatási körülményeit befolyásolják. A gyenge teljesítmények forrása pedig nem más, mint a 

hozzánemértés és az igényesség hiánya. A képzések éppen e két alapvetés szerint adnak lehetőséget az egyes 

szakembernek egyéni felelősségük alkalmasabb gyakorlására. 


