
Tisztelt Kamarai Tag! 

Elmúltak az ünnepek és ezzel ismét magunk után hagytunk egy esztendőt, mely év 

a szakmai kamaránk történetében sorsforduló volt, hiszen a vagyonvédelmi törvény 2012. 

január 1-i módosulásával áttértünk az önkéntes kamarai tagságra. Azok, akik vállalták az 

önkéntes kamarai tagságot felismerték, hogy a polgári vagyonvédelemnek is szüksége van 

egy olyan szakmai közösségre, melynek tagjai saját maguk alakíthatják a szakmájukat, 

sorsukat és ezzel boldogulásukat. Akik továbbra is kamarai tagok maradtak azok egységbe 

tömörülve kiálltak a szakmájukért és nemcsak a kamarai tagsággal járó anyagi terhet 

vállalták, hanem az azzal járó előnyökkel, a kamara által nyújtott szolgáltatásokkal is 

számolhattak, amiket a 2013. évben is szeretnénk biztosítani az aktív tagjainknak (a 

kedvezményekről a mellékletben csatolt tájékoztatóban olvashat). A szakmai kamara csak 

akkor tudja fenntartani a szolgáltatásait, ha megőrzi a taglétszámát. Annak jelentős 

további csökkenése nemcsak a kivívott kedvezmények elvesztésével járhat, hanem a 

szakmai etikai rend felbomlását, a szakmai munka minőségének lényeges romlását és a 

szakma gyakorlásának áttekinthetetlenségét eredményezheti, melynek beláthatatlan, káros 

következményei lennének a társadalomra és a vagyonvédelmi szolgáltatás igénybevevőire 

is. Ezért köszönetet mondok az elnökségünk nevében mindazoknak, akik vállalták és 

továbbra is vállalják a kamarai tagságot.  

A 2012. év első negyedévében sikeresen lezajlottak az országos és területi 

küldöttgyűlések, ahol az önkéntes kamarai tagok saját soraikból választhatták meg azokat 

a tisztségviselőket, akiknek öt évre bizalmat adtak a kamara irányításában való részvételre, 

annak vezetésére. A megyénkben megtartott területi küldöttválasztó gyűlésen - a 

taglétszámunk alapján - 15 területi küldött és 7 országos küldött került megválasztásra. A 

megyei küldöttek közül az következő tisztségviselők kerültek megválasztásra: 

Az elnökség tagjai: Kárpáti Zoltán elnök; Dániel Imre László élőerős alelnök; Kovács Imre 

Gábor magánnyomozó alelnök; Németh József biztonságtechnikai alelnök; tagok: Makovi 

György; Petrina Miklós; Szőke István és Varga Csaba. 

Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: Bartyik Mihály elnök;   tagok: Boros László, Paizs Gyula 

Etikai Bizottság: Omischl Sándor elnök; tagok: Filkorn József; Hujber Gyula; Szecskó 

András.     (A választásokról részletes információ a kamara honlapján található).  

 

A kamarában - a szervezeti és személyi átalakulást követően - gőzerővel elkezdődött 

a vagyonvédelmi törvény által meghatározott új közfeladatok ellátására való 

felkészülés.  

 A kamara felel a továbbiakban az ötéves periódusú kreditrendszerre épülő kötelező 

szakmai továbbképzés és szakmai minősítési rendszer kidolgozásáért és azok 

működtetéséért. A kamara erre a feladatra létrehozta a KaBiNet Oktató, Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft. képzőintézményt, mely intézmény országos hálózatának kiépítése, 

oktatóinak és képzésszervezőinek felkészítése és a továbbképzési programok 

akkreditálása megtörtént. 

 A kamarának közreműködnie kell a szakképzésben, ki kell dolgoznia és 

gondoznia kell a szakmai és vizsgakövetelményt. Az új Országos Képzési Jegyzék 

(OKJ) szerinti képzések bevezetése 2013 szeptemberétől várható. A struktúrájában 

megújult OKJ-ban a szakképesítések száma a felére csökkent. A magánbiztonság öt alap-

szakképesítéssel és három szakképesítés-ráépüléssel számolhat a jövőben is, amely 

eredmény a kamara erős érdekérvényesítő szerepének is köszönhető. Így továbbra is 

államilag elismert szakma marad a „Személy- és vagyonőr” szakképesítés, mely nemcsak 

megnevezésében, hanem a képzés szakmai és vizsgakövetelmények tekintetében is 

teljesen megváltozott. 

 Fontos, felelős feladatokat ró a kamarára a 2013 januárjában hatályba lépő 
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is, mely minden rendészeti tevékenységet végző, közfeladatot ellátó dolgozóra, továbbá a 

személy-és vagyonőrökre is kiterjed. A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a 

személy- és vagyonőrök képzésének időtartama 40 óra, amely 60% elméleti, 40% 

gyakorlati részből áll. A törvénymódosítás értelmében a vagyonőröknek, a kiegészítő 

képzést 2013. december 31-ig kell elvégezni és vizsgázni. A tagok számára a képzés 

elvégzésével járó terheken igyekszik csökkenteni a kamara a képzési költség több 

mint 50%os részének a tagdíjba történő beszámításával (részletes tájékoztatás a 

csatolt országos elnöki levélben olvasható). 

 A panaszkezelés is - valamennyi személy- és vagyonőr tekintetében - a kamara 

feladatkörébe tartozik 2013.01.01-től. A kamarához beérkező panaszokat a szakmai 

szabályok, irányelvek alapján kell megvizsgálni és eldönteni, hogy történt- e szabálysértés.  

 

A kihívásokkal teli, gyorsan változó világunkban szeretnénk naprakész 

ismeretekkel, igényes információk nyújtásával segíteni a tagjainkat. A papír alapú 

tájékoztatók készítésének és postázásának drasztikus áremelkedése miatt, az elmúlt 

évben az elektronikus úton küldött levelezést helyeztük előtérbe, mely e-mail levelezési 

rendszerünkbe szeretnénk minden tagunkat bekapcsolni ebben az évben. Ezen okból ezért 

arra kérek minden olyan kamarai tagot, aki még nem adta meg a megyei 

szervezetünknek az elérhetőségi e-mail címét (családtag, hozzátartozó vagy munkahely 

e-mail címe is lehet), hogy azt mielőbb pótolja. Egyben itt szeretném felhívni a figyelmet 

a kamara honlapjának folyamatos figyelemmel kisérésének a fontosságára is, ugyanis 

a megyei szervezetünk éves programja, tájékoztatóink és felhívásaink is ott kerülnek 

közzétételre. 
A 2013-as év különösen fontos esztendő lesz a kamaránk életében. Hiszen 

ebben az évben fog eldőlni egyrészt az, hogy mekkora valójában a kamara tagságmegtartó 

ereje, milyen hatásfokkal tudjuk megszólítani a magánbiztonságban dolgozókat. Másrészt 

pedig választ kell adnia a kamarának arra is, hogy az új kihívásoknak milyen szinten tud 

megfelelni. Elsődleges feladata a kamarának ezért az, hogy egységesítse a szakmában 

a véleményeket, a szakmai eljárási protokollokat, erős és hatékony megjelenést, 

képviseletet biztosítson, amit csak a tagsága és a kamarára hatással bíró 

szervezetekkel való szoros együttműködéssel tud ellátni.  

A továbbiakban is erőre, összefogásra van szükség, mert a vagyonvédelemben 

dolgozók csak ily módon tudnak érvényesülni Magyarországon, csak ily módon őrizhetők 

meg a szakmában elért eddigi eredmények. A leírt gondolatokra való tekintettel ezért arra 

kérek minden tagot, hogy továbbra is a tagsága megerősítése mellett döntsön és - a 

tagdíj határidőre történő megfizetésével - annak fenntartását válassza, mert a 

nehézségekből csak együtt lehet kilábalni és a jövőnket is csak együtt tudjuk megalapozni.  

Köszönöm a megyei szervezetünk elnöksége nevében is 

a felelős munkavégzésünkhöz adott bizalmat. 

Köszönöm mindazon kamarai tagunknak az elmúlt évi 

munkáját, segítségét, akik tevékenységükkel, 

véleményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy továbbra is 

működtethessük – állami támogatásban nem részesülő 

– megyei szervezetünket, kamaránkat. A jövőben is várjuk 

sorainkba azokat a tagokat, akik - társadalmi munkában - a 

szakma, a kamarai tagság és a közös ügyünk érdekében 

segítségünkre tudnak, illetve szeretnének lenni. 

Tisztelt Kamarai Tag! 

A talpon maradáshoz továbbra is nagy szükség lesz a tenni akarásra, az elszántságra, 

amihez legfőképpen munka és egészség kell. Ehhez kívánok minden kamarai tagunknak 

erőt, egészséget, kitartást, örömökben és sikerekben gazdag Boldog Új Esztendőt! 

 

Székesfehérvár. 2013. január 7.     Kárpáti Zoltán megyei elnök 


