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VI. Vagyonvédelmi Fórum 

 

Hatodik alkalommal szervezett fórumot a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamara Fejér Megyei Szervezete. A tanácskozás célja a kamarai tagokat érintő jogszabályi változások 
megvitatása és a társszervezetekkel való együttműködés hatékonyságának növelése volt. A 
megbeszélésen a kamara országos elnöke, Fejér megye rendőr főkapitánya, az Országos 
Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség igazgatóhelyettese is részt vett és idén először az APEH 
is képviseltette magát a rendezvényen. 
 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete által 
megszervezett fórumot Medveczky Endre, a kamara megyei szervezetének elnöke nyitotta meg, majd 
Német Ferenc vette át a szót. A SZVMSZK elnöke előadásában a szakma tevékenységi körének 
bővüléséről, a vagyonvédelemben dolgozókat érintő jogszabályi változásokról beszélt. Német Ferenc a 
képzési rendszer átalakulására is felhívta a hallgatóság figyelmét. A SZVMSZK elnöke rendkívül 
fontosnak tartja a szakma megbecsültségét, és felkérte a vagyonvédelemben dolgozókat arra, hogy 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a társadalom tagjai elismerjék munkájukat. A sikeres és 
eredményes munka elengedhetetlen feltétele az együttműködés- erre is rávilágított a kamara 
vezetőjének beszéde. 
  
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara különböző társszervezetekkel 
együttműködve tudja munkáját eredményesen végezni. A vagyonvédelemben dolgozók és a rendőrségi 
alkalmazottak közös tevékenysége az egyik fontos alappillére a sikerességnek. Dr. Simon László rendőr 
ezredes, Fejér megyei rendőr főkapitány a rendőrségi állomány létszámára hívta fel a figyelmet. A 
kormánynak meg kellene határoznia, hogy látható vagy reagáló rendőrséget akar létrehozni, és ettől 
kell hogy függjön az, hogy mennyien tartoznak a rendőrségi állományba. A kapitány tapasztalatai szerint 
ma mindkét típusú rendvédelmi formára igényt tart az állam, ami nagy terhet ró a szervezetre. Ezért 
tartja Dr. Simon László főkapitány úr rendkívül fontosnak a vagyonvédelemben dolgozókkal való 
kapcsolattartást. A főkapitány beszédében az együttműködés pozitív példái is elhangzottak, szerinte a 
hatékony munka legjobban a különböző rendezvények biztosításánál figyelhető meg. 
  
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara munkaügyi felügyelősséggel való 
kapcsolattartása is kiemelkedő. A szervezet feketemunka elleni tevékenysége a vagyonvédelemben 
dolgozók szakmai megbecsültségét segíti elő. Drexler Csaba, az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség Közép- dunántúli Munkaügyi Felügyelőségének igazgató- helyettese 
beszédében arról számolt be, hogy az intézmény kiemelten kezeli a vagyonvédelemmel foglalkozó 
cégek ellenőrzését. A Közép Dunántúli Régióban 2008. január elsejétől, november 18-ig 174 
munkáltatónál végzett a felügyelőség vizsgálatot. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a fő 
szabálytalanság még mindig a fekete foglalkoztatás, de jellemző az a tendencia is, hogy a munkáltató 
négy órás munkaidőre jelenti be alkalmazottját, miközben ennél az időnél többet dolgozik. Az 
ellenőrzések során kiderült, hogy sok vagyonvédelemmel foglalkozó cég nem fizet a munkavállalónak 
bérpótlékot. A felügyelőség az ellenőrzések során 58 esetben szabott ki bírságot több mint ötven millió 
Forint értékben. A számok Fejér megyére való leosztása azt mutatja, hogy a munkaügyi felügyelőség 
98 ellenőrzést hajtott végre és 39 esetben szabott ki valamilyen szabálytalanság kapcsán bírságot, 36 
millió Forint értékben. Drexler Csaba az alkalmi munkavállalói könyv alkalmazásáról is beszélt. 
Tapasztalatai szerint rengeteg a visszaélés vele, de tudomása szerint a kék könyv használatára 
vonatkozó jogszabályok június 31-ig biztosan nem változnak. 
  
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal is képviseltette magát a hatodik alkalommal megrendezett 
vagyonvédelmi fórumon. Dr. Seres Gábor biztonsági referens elmondta, hogy örül a kamara 
meghívásának, hiszen a fórumon való részvétele a két szervezet együttműködését segíti elő. 
Hozzátette, ugyanúgy, mint a munkaügyi felügyelőség, az APEH is kiemelten ellenőrzi a 
vagyonvédelemmel foglalkozó cégeket.  
  
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete által 
megszervezett fórum célja a kamarai tagokat érintő jogszabályi változások megvitatása és a 
társszervezetekkel való együttműködés hatékonyságának növelése volt. A tanácskozáson részt vevők 
eredményesnek értékelték a fórumot. 
  

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 


