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Elnökségi beszámoló 

2016.05.12. Küldöttgyűlés 

 

Tisztelt Hölgyei és Uraim! Kolléga Urak! 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

A 2012 - 2017 közötti kamarai ciklus utolsó éves küldöttgyűlésén tisztelettel köszöntöm 

a küldöttgyűlés valamennyi tagját és a megjelent vendégeinket. Ez egy különleges 

küldöttgyűlés ahol egyidejűleg számolunk be a 2015. 04.29-i küldöttgyűlésünk óta 

eltelt időszakról és az elmúlt 4 és féléves munkáról, az elért eredményekről. 

A számadás és leltár rendszeres kötelezettség egy közösség életében, ami egyúttal 

alapja a jövő tervezésének, a célok, tervek megfogalmazásának. A számadó jelen 

esetünkben az elnökségünk nemcsak a rábízott feladat végrehajtásáról, az 

eredményekről és sikerekről, a vagyonnal történő gazdálkodásról tesz jelentést, 

hanem a meg nem valósult célokról és feladatokról is.  

A kamara és a megyei szervezetünk jelen választási ciklusában végzett munkájáról az 

elmúlt hónapokban megkérdeztük a Fejér megye területén működő társas 

vállalkozások képviselőit is, hogy mondják el őszinte véleményüket. A kamara ugyanis 

egy érték és érdek alapon szerveződő közösség. Ezért is jó, ha az elmúlt évek 

munkájáról, eredményeiről, az esetleges hiányosságokról a közösség tagjai 

megosztják a gondolataikat a kamara vezetésével. A beszámoló emiatt újszerű eddig 

nem alkalmazott elemmel is bővült, mivel azokat a véleményeket is közreadjuk, amiket 

a megyénk területén tevékenykedő tagjaink és kamarán kívüliek fogalmaztak meg. 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

A magánbiztonsági piac szereplői a kamarától a magánbiztonság hatékony 

érdekképviseletét várják el, mely jogos igény kiszolgálását direkt módon befolyásolja 

azonban a kamara közvetlen és azon széles társadalmi környezete, amelyek 

ellenőrizhetetlen és befolyásolhatatlan politikai és jogi, valamint társadalmi 

tendenciákat hordoznak. 

A gyorsan változó és sokszor megmagyarázhatatlanul változó és megváltozott 

környezetben nagy érték a stabilitás és a folyamatosság, ami nemcsak a gazdálkodó 

vállalkozásoknál fontos, hanem arra a köztestületre is, amely önkormányzati 

feladatokon túl közfeladatokat is ellát.  A mi kamaránk és azon belül is annak Fejér 

Megyei Szervezete egy ilyen szervezet. Büszke vagyok ezért arra, hogy egy olyan 

szakmai közösségnek lehetek a választott vezető tisztségviselője, melynek 

elkötelezett tagjai a ciklusban példát mutattak a szakmaiságból, a szolidaritásból és a 

toleranciából, mely utóbbi nagymértékben segített abban, hogy a kamara felső 

vezetésében megjelenő morális válság ne alakítson ki deviáns magatartást a megyei 

szervezetünknél.   
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Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Az előző ciklusban is érezhető volt már az a kamara ellenesség, az a kibékíthetetlen 

és folyamatos külső támadás, ami a kamarát érte a kötelező kamarai tagság miatt. A 

Brüsszelig elmenőknek csak egy céljuk volt, a kötelező kamarai tagság intézményének 

a bármi áron való megszüntetése, nem mérlegelve annak hátrányos, szakmát 

esetlegesen szétziláló hatását. Az állam deklaráltan elismerte ugyanakkor 

(Alaptörvény, 2005. évi CXXXIII. tv. 2012. évi CXX. tv.), hogy a közrend, közbiztonság 

fenntartásában számít az állampolgárok önvédelmi tevékenységére, a harmadik 

védvonalat jelentő magánbiztonsági ágazat professzionális szolgáltatására és annak 

köztestületére új közfeladatok rábízásával (panaszkivizsgálás, szakmai továbbképzés 

és vizsgáztatás, minősítési rendszer bevezetése stb.).  

Ezzel szemben a 2011. évi XXIV. törvényben - a BM kezdeményezésére - a Parlament 

2012. január 01-től megszüntette a szakmai kamaránknál a kötelező kamarai tagságot, 

egyúttal a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításával 

elrendelte a vállalkozók MKIK-nál 2012.03.01-ig történő kötelező nyilvántartásba 

vételét.   

A kötelező kamarai tagság megszüntetésével a jogalkotó azonban nem számolt azzal 

és nem gondoskodott a mai napi sem arról, hogy a közfeladat ellátására létrehozott 

szakmai szervezet működéséhez – a bevétel kiesését pótló – közpénzt, forrást 

biztosítson. 

 

Most már egyértelműen látható, hogy a kötelező kamarai tagság is egy az EU jogi 

aktusainak, nevezetesen a 2006/123/EK irányelvnek téves értelmezése miatti rossz 

döntés úgy, mint az arra való kamarai reflexió, melynek kimeneteleként egy 

szerencsétlen - nem a körülményekhez igazított - strukturális átalakulás zajlott le. 

Összességében a kettő együttes hatásaként veszélybe került a választási ciklus 

végéig történő kamarai működés. 

A 2011. évi CXCV. törvény 3/A§(3) bekezdése értelmében: „A közfeladatot ellátó 

jogszabályban meg kell határozni a közfeladat ellátásának a módját és egyidejűleg 
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rendelkezni kell az annak ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról. Új 

feladat kizárólag az annak ellátásához megfelelő pénzügyi fedezetrendelkezésre 

állása esetén írható elő vagy vállalható. Ha a pénzügyi fedezet már nem áll 

rendelkezésre, intézkedni kell a pénzügyi fedezet biztosításáról vagy a közfeladat 

megszüntetéséről”. A jogszabályi hiátusra a Belügyminisztérium figyelme több 

alkalommal felhívásra került, amit ugyan nem vitattak, de a „hogyan tovább 

„kérdésében még mai napig sem született döntés. 

A Belügyminisztérium Rendészeti Államtitkára szerint (Tasnádi László) a kamara 

képtelen a vagyonvédelmi piacon kikényszeríteni a tisztességes szakmai-etikai 

szabályok betartását, jelentős a fekete foglalkoztatás, az adóelkerülés, a költségvetési 

csalás (Biztonságpiac konferencia 2016. ORFK székházában). A kamara ezt többször 

jelezte a jogi szabályozásért felelős államtitkárságnak, sürgetve az SzVMt. 

módosítását. 

A Közigazgatási Államtitkársághoz tartozó Szabályozási és koordinációs helyettes 

államtitkárság szerint (dr.Magyariné dr.Nagy Edit) a magánbiztonság jogi 

szabályozása rendezett, az nem igényel változtatást. 

A kamara pedig jogszabályi megerősítés nélkül semmilyen szakmai normát nem 

tud kikényszeríteni a magánbiztonsági piacon. Az ellentmondást növeli az a tény, 

hogy a vagyonőrök intézkedési jogosultságát az elmúlt évek változásai nem érintették, 

miközben a biztonsági helyzet Európában és Magyarországon is jelentősen 

megváltozott. A BM szerint ehhez erős kamarára lenne szükség, amihez nem 

szükséges jogszabályi változás, nem szükséges további jogi felhatalmazás.  

A kamara elnöksége ezért úgy döntött, hogy a Belügyminisztérium 

döntésképtelensége miatt, ezt a problémát a Miniszterelnökséghez terjeszti be, a 

további jogi viták elkerülése és a megnyugtató megoldás elősegítése érdekében.  

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

A szakmára, mára már hátrányos és hiányos jogi szabályozás ellenére a kamara 

ebben a ciklusban - nagy küzdelmek és belső harcok árán is – a 2005. évi CXXXIII 

törvényben oktrojált feladatokat ellátta. Az előző évek tartalékjaiból, a munkatársak és 

kollégák, a választott tisztségviselők sokszor emberfeletti teljesítményének 

köszönhetően sikerült teljesíteni – ha nem is maradéktalanul – a célul tűzött 

feladatokat. 

Teljesség igénye nélkül mik is ezek a feladatok? 

 - Tagnyilvántartó rendszer működtetése, hatóságok tájékoztatása, 

- Etika szabályzat mellé, panaszkivizsgálási rendszer kiépítése (amivel szemben 

panasz nem érkezett), 

-  A kötelező képzés és vizsgáztatás beindítás és végrehajtása. Eddig közel 77.400fő 

vett részt rajta. Panasz elenyésző volt, a visszaélések száma nem érik el az 50-et. 

A képzésből és a vizsgáztatásból származó bevételek: 
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A források láthatóan időszakosan és nem arányosan érkeznek, arra az infrastruktúra 

folyamatos működtetését nem lehet alapozni.  

A Kamra a megújult OKJ-hoz igazította szakmai kidolgozóként, annak felelőseként a 

szakmai tudásbázist, kidolgozta a képzési és vizsgarendszert. A kamara feladata a 

duális képzésben résztvevő szakmai gyakorlati képző helyek minősítése. A kamara 

kidolgozta és működteti a vagyonvédelmi vállalkozások számára a minősítő rendszert, 

melybe több mint 60 vállalkozás lett a partnere a kamarának.  

A változó biztonsági kihívások és piaci igények hatására az új OKJ újragondolása vált 

szükségessé, ezért újabb munka indult el ezen a területen.  

A magánnyomozók szakmai lehetőségei, az új Be-hez igazodó jogosultságok tették 

indokolttá a közös munkát a magánnyomozó szakmai szervezetekkel, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemmel és a Belügyminisztériummal. 

A megváltozott biztonsági kihívások, a megbízói igények, gazdasági és társadalmi 

érdekek a vagyonvédelmi szakmák szakmastruktúrájának az újra gondolását 

igényelték. Ezen a területen is folyik a munka.  

A felsőoktatási intézményekkel is kiváló kapcsolatot ápol a kamara. Elsősorban a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetemet szükséges megemlíteni. A jogelőd Rendőrtiszti 

Főiskolával is már régóta jó az együttműködés, az Egyetemmé válás tette lehetővé, 

hogy megalakulhasson a magánbiztonság önálló tanszéke, ami 2013. óta van jelen a 

képzésben. A magánbiztonsági tanszék kezdeményezésére, annak segítésére 

létrejött az Oktatási Tanács, amelynek szervezésében, megalakításában a kamara 

jelentős szerepet vállalt, amin keresztül anyagi támogatást nyújt a tanszék számára. 

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát kara a kamara műszaki területeinek a szakmai 

hátterét adja. Rendszeresek a közös rendezvények, a karon több kamarai tag segíti 

az oktatást előadóként. 

A Szegedi Tudomány Egyetem Állam és Jogtudomány Karával a munkajogi, 

foglalkoztatási kérdésekben alakított ki a kamara munkacsoportot. Több közös 

előadást szerveztek.  
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A Tomori Pál Főiskola szintén szakmai partnerként van jelen a kamara életében. 

Oktatóik között kamarai tisztségviselők vannak. Itt a gazdaságvédelmi szak lehet 

vonzó a magánbiztonságban dolgozók számára. 

A kamarának a rendészeti szervekkel sokoldalú együttműködése van. A rendőrséggel 

történő együttműködés formájában és tartalmában is megváltozott. Megjelent a napi 

munkában a közrendvédelemmel való együtt gondolkodás (rendezvények biztonsága) 

és a bűnügyi területeken is egyre szorosabb az együttműködés. A bűnügyi szervek 

felügyelik a bűnmegelőzést, melynek „rendőrség házhoz megy” vagyonvédelmi 

ismereteket adó programjában a kamara is az egyik résztvevő. 

A TEK munkatársaival is felvette a kamara a kapcsolatot, melyben a munka több 

irányban is folyik. 

Jó szakmai kapcsolatot tart fent a kamara a Polgárőr Szövetséggel is több kamarai 

tisztségviselő a polgárőr szövetségben is vezető tisztséget tölt be. 

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal a meglévő jó kapcsolat ellenére sem tudta a 

kamara kiaknázni a forráshoz való jutás lehetőségét. 

Rendszeresen képviseli magát a kamara a Rendészettudományi Társaság 

rendezvényein. A kapcsolati tőkét is segíti a Társaság munkájában való részvétel.  

A Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének is tagja az SZVMSZK. Jelenleg az 

alelnöki teendőket Német Ferenc országos elnök látja el. A köztestületi tagság 

nagyszerű kitekintést ad más köztestületeknél folyó munkára, minisztériumi, 

kormányzati kapcsolatokra. Látható ezáltal azok a küzdelmek, amiket a szakmaiságért 

vívnak és tudható az is, hogy a szakmai kamaránkon kívül mindenkinél kötelező 

tagságot javasolt a felügyeletet ellátó minisztérium. Ezen keresztül tudjuk azt is, hogy 

a „Nemzeti Együttműködési Kormány fontos partnernek tekinti a szakmai 

köztestületeket, azokra a szakmai munkában, társadalmi egyeztetésben számít” (Ezt 

Kövér László házelnök, 2013. november 28-án az Országházban, a Magyar Szakmai 

Kamarák Szövetsége Konferencián mondta beszédében). 

A kamara kapcsolatai szerteágazóak. A megbízói oldal is igényt tart a kamaránk 

szakmai felkészültségére, tudására. Rendszeresen képviselteti magát a kamara az 

MKIK rendezvényein, a Bank Szövetség biztonsági munkacsoportjának 

rendezvényein, a kereskedelmi, logisztikai, szállítmányozási, fesztiválszervezők, 

sportesemények felelős szervezőinek a szakmai konferenciáján. A kamara kapcsolata 

a munkaadói és munkavállalói szervezetekkel egyre rendezettebb.  

A kamara országos munkaszervezete 

Az elmúlt évben igyekezett az országos szervezet a szűkös anyagi lehetőségekhez 

igazítani a központi munkaszervezetet. Jelenleg 1fő főtitkárból (kamara jogásza is 

egyszemélyben), egy fő irodavezetőből (ő látja el a titkárnői, ügyfeles, pénzügyi 

teendőket) és egy fő informatikusból (rendszergazda, árubeszerző) áll. A könyvelést 

és a bérszámfejtést külsős vállalkozás végzi úgy, mint a könyvvizsgálást is. 
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Az országos szervezet munkáját több szinten is ellenőrzik: a Felügyelő Bizottság, a 

Fővárosi Levéltár és nem utolsó sorban a Belügyminisztérium, mely törvényességi 

felügyeleti vizsgálat miatt volt szükséges a januári rendkívüli küldöttgyűlést összehívni.  

A ciklus alatt több átalakuláson ment át a kamara irányító szervezete. A kis elnökség 

és a hozzá, de inkább alá rendelt választmánnyal nem tudott hatékonyan működni. Az 

információáramlás lassúsága, hiányosságai, a kis elnökségnél megtapasztalt 

anomáliák bizalmi válsághoz vezettek, ezért az elmúlt évben a küldöttgyűlés 

visszaállította a nagy elnökséget. A belső viszonyok némileg rendeződtek, de a 

forráshiány miatt a feszültség továbbra sem csökkent. A hangulatot nem javította az a 

döntés sem, hogy a tisztségviselők számára nem fizetnek tiszteletdíjat és a 

költségtérítést is megszigorították. Ez az elvégzett munka mennyiségén és minőségén 

is előbb utóbb érződni fog.  

Az elnökség munkáját az elnök és a két elnökhelyettes koordinálja, szervezi. Az elnök 

képviseli kifelé a kamarát. A 2014.11.28-i küldöttgyűlésen megválasztott társadalmi 

elnök pedig jelentős lobbi tevékenységet végez a szakma és a kamara megújítása 

érdekében a BM és kormányzati szerveknél. 

Mindkét elnökhelyettes jelentős szakterületet hangol össze. Munkájukat heti 

rendszerességgel megtartott elnökhelyettesi értekezleten egyeztettik. 

A képzési és minősítési elnökhelyettes fogja össze a képzéssel kapcsolatos napi 

feladatokat. Tartja a kapcsolatot az NSZFI-vel, a BM Közszolgálati és 

Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Továbbképzési Igazgatóságával, a Kabinet Kft-

vel és működteti a kötelező továbbképzési és vizsgáztatási rendszert. Az OKJ 

vizsgáztatással összefüggő feladatokat ellátja, a delegálásokat és jelentéseket 

elkészíti. 

 A szakmai elnökhelyettes személyében is az elmúlt évben változás történt. Pataki 

Rezső elnökhelyetteshez tartozó területen jelentős munka zajlott. Már az előző 

években is több szakkönyv, jegyzet készült. Az NKE RTK magánbiztonsági tanszéken 

tananyag fejlesztésben, könyv, jegyzet írásában is a kamara több szakembere vett 

rész. A szakmai elnökhelyettes több szervezet felé képviseli a szakmai kamarát. 

A szakmai kollégiumban is jelentős személyi változások voltak a ciklus időszakában. 

A kollégiumot irányító Frank György 2014.08.30- án hunyt el. Akkor a kollégium 

vezetését Dr. Bökönyi István vette át 2015. decemberében bekövetkezett haláláig. A 

feladat ellátására jelenleg Dr. Pongor Sándor került felkérésre.  A munka mind ezek 

ellenére haladt tovább, több szakmai anyag, állásfoglalás is elkészült, amelyek a 

kamara honlapján elérhetők: csomag, ruházat és jármű átvizsgálása, kényszerítő 

fizikai erő alkalmazása, vegyi eszköz és gumibot alkalmazása, tulajdon elleni 

szabálysértésen tetten ért személlyel szembeni intézkedés, bűncselekmény 

elkövetésén tetten ért személlyel szembeni intézkedés, távfelügyeleti rendszer 

minőségi kritériumai. 

Az elmúlt időszaban a kamarának olyan kérdésekben kellett véleményt alkotni, mint 

az alvállalkozói rendszer, a munkaerő kölcsönző cégek vagyonvédelmi piacon való 

jelenléte. 
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Iparág jelentőségű volt a közbeszerzési eljárásoknál alkalmazandó rezsióradíj 2015. 

évi bevezetése, ami 10 év küzdelmének az eredménye. A Belügyminisztérium még 

2012. évben is úgy látta, hogy ez nem lehetséges, azonban alig egy évvel később már 

az építőiparhoz hasonlóan a magánbiztonsági szakmában is megjelent ez a hatósági 

ár. Sokan sérelmezik – tegyük hozzá jogosan – azt, hogy a versenyszféra nem veszi 

figyelembe a rezsióradíjat.  

Fokozatosan fejlődött és javult a kamara külső kommunikációja is a ciklusban, ami 

mára már teljes mértékben megújult. Heti rendszerességgel küldünk ki elektronikus 

úton az E-mail címmel rendelkezőknek hírlevelet, 2016.02.18-án a kamara vezetése 

sikeres sajtótájékoztatót tartott, amellyel hozzájárultak ahhoz, hogy a döntéshozókban 

tudatosuljon a kamara jelentősége és méltatlan helyzete. A médiában nagyobb súllyal 

van jelen a kamara, mint amit a források vagy a szervezeti struktúra lehetővé tenne. 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

Engedjétek meg, hogy az elnökségi beszámolóban, a továbbiakban arról a munkáról 

is szóljak néhány mondatot, amelyet az elmúlt négy és fél év alatt végeztünk el 

közösen. 

A megyei szervezetünk demokratikus szabályok szerint megválasztott képviselettel 

rendelkező tagjai és vezető tisztségviselői – a köztestületünkre vonatkozó előírások 

maradéktalan betartásával - végezte az elmúlt ciklus alatt a szakmai érdekképviseleti 

tevékenységet. Megyei szervezetünk testületei, az Alapszabályi előírások 

betartásával, munkaterveikben meghatározottak szerint tartották meg üléseiket, ahol 

igyekeztek a tagság érdekében meghozni a döntéseiket. 

Elnökségi ülést a négy év alatt 2012-15-ig 42 alkalommal tartottunk, melyek során az 

elnökség 163 határozatot hozott. A hozott határozatokat az un. Határozatok tárában 

tartjuk nyilván, hatályosulásukat testületeink rendszeresen vizsgálják. 

A megyei szervezetünkben 2 állandó bizottság, az Etikai Bizottság és a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság működik. Ezen felül a területi elnökség Oktatási Szakcsoportot és 

Szakmai Tanácsadó és Támogató Csoportot hozott létre, mely utóbbi szakcsoport 

ebben az évben jött létre. Szakcsoportjaink tekintetében is elmondható, hogy az 

ügyrendjük szerint, a meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően tartják az 

üléseiket. A csoportok vezetői az elnökségi üléseken állandó meghívottként 

tanácskozási joggal vesznek részt, az elnökségnek a végzett munkáról írásban 

évenként beszámolnak. A PEB elnöke is rendszeresen részt vett valamennyi 

vezetőségi ülésen és küldöttgyűlésen. Az üléseken a tervekről, programokról, a 

gazdálkodásról véleményt alkotott, javasolt. Etikai Bizottságunknak a ciklus során 

elbírálandó ügye több esetben is volt, ezirányú döntéseiről, a lefolytatott eljárásról a 

küldöttgyűlésnek minden esetről beszámolt.  

Az éves rendes és rendkívüli megyei küldöttgyűléseket az előírásoknak megfelelően 

tartotta meg minden esetben a szervezetünk. Ezen ülések során minden évben 

elfogadásra került a megyei elnökség, valamint az Etikai Bizottság és a Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság éves beszámolója, a költségvetés végrehajtásáról szóló 
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beszámoló, a mérleg és eredménylevezetés, és a területi szervezet költségvetése is. 

Küldött gyűlést a négy év alatt 2012-15-ig 8 alkalommal tartottunk, melyek során a 

küldöttek 155 határozatot hoztak. 

Tagozataink, testületeink munkájáról részletesen beszámoltam a 2015.12.08-i ünnepi 

elnökségi ülésünkön, ami elfogadásra került. Így idő hiánya miatt most nem 

ismételném meg az akkor elmondottakat.  

Azonban ezúton is szeretném hálás köszönetemet kifejezni a szakmai tagozatok 

vezetőinek, Dániel Imre élőerős alelnöknek, Németh József biztonságtechnikai 

alelnöknek és Kovács Imre magánnyomozó alelnöknek a felelősségteljes munkájukat, 

továbbá az elnökség minden tagjának, az állandó meghívottaknak és segítőinknek 

azért a kitartásért, lojalitásért az összetartozás erősítéséért, amivel ennek a 

kivételesen nehéz és küzdelmes ciklusnak a végig vitelét elősegítették. 

A hivatali szervezetünk irodája a napi feladatellátás és heti két alkalommal történő 

ügyfélfogadás mellett, a szervezett programok és rendezvények bonyolítását, a 

tagokkal és a társszervezetekkel való folyamatos kapcsolattartást is ellátja, amire még 

panasz nem érkezett. A kamara honlapján folyamatosan tájékoztatjuk a tagságot és a 

kamara iránt érdeklődőket. A számítógépes tagnyilvántartásunk naprakész, az 

előírásoknak teljes körűen megfelel. A megyei szervezet pénzügyi gazdálkodását, a 

vonatkozó pénzügyi szabályok betartását a PEB havonta és évente átfogó ellenőrzés 

keretén belül is vizsgálta, azzal kapcsolatban negatív elmarasztalás nem történt. Az 

iroda utcafront felöl gondozott, a helyiségek folyamatosan takarítottak, a belső 

helyiségek kulturáltak, tiszták, a tagok és a kamarán kívüliek is szívesen térnek be 

eszmét cserélni, tanácsot és segítséget kérni.  

 

A Megyei Szervezet ciklus alatti tevékenységének a bemutatása 

Érdekérvényesítés: alapvetően országos illetékességű, mivel a kamara központja 

jogosult a jogalkotók felé a véleménynyilvánításra, és a megfelelő kodifikációs 

tevékenységbe való bekapcsolásra. Ehhez viszont folyamatosan biztosítottuk a 

háttéranyagokat, a munkába aktívan bekapcsolódtunk javaslatainkkal, 

véleményeinkkel, a helyi szintű lobbi tevékenységünkkel. 

Elmondhatjuk, hogy a nehézségek ellenére is jelentős eredmények tudunk felmutatni, 

amiket éves lebontásban és nem általánosságban szeretnék röviden ismertetni:  

2012. év 

1.) A megyei szervezetünk tisztújítását követően érzékelhetően felerősödött az 

önkéntes kamarai tagjaink felhatalmazása alapján az az érdekérvényesítési 

tevékenységünk, melynek megnyilvánulásaként 2012.02.29-i országos 

küldöttgyűlésen a megyei szervezetünk országos küldöttei elérték, hogy a 

küldöttgyűlés a 46/2012. (02.29.) országos küldöttgyűlési határozatot meghozza: 

„A küldöttgyűlés elfogadta a Fejér Megyei Szervezet határozati javaslatát arról, hogy 

a küldöttgyűlés kötelezi a kamara elnökségét, hogy a kamara feladataival, 

működésével kapcsolatos tevékenységéről, elvégzett munkájáról, annak 
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eredményéről lényegre törő tájékoztatást adjon a kamara küldöttgyűlése részére. 

Ennek érdekében a kamara elnöke, elnökhelyettesei, alelnökei írásban minden 

küldöttgyűlésen számoljanak be végzett tevékenységük konkrétumairól. E tárgyban 

szóbeli beszámolót a küldöttgyűlés nem fogad el. Szóban csak az előre, írásban 

kiküldött beszámolót kiegészíteni lehet. A küldöttek folyamatos tájékoztatása 

érdekében szükség szerint, de legalább negyedévente írásos összefoglalót kapjanak 

az elnökség által elvégzett munkáról a Kamara Országos Szervezetéhez bejelentett 

elektronikus levélcímükre. Amennyiben a tájékoztató jellege megengedi, úgy ezt a 

tájékoztatást a kamara honlapjára feltéve is lehet teljesíteni. A kamara küldöttgyűlése 

egyben kötelezi az elnökséget arra, hogy a következő küldöttgyűlésig készítse el a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 2012 - 2017 évek 

közötti középtávú programját és azt elfogadásra, a 2012. évi kamarai cselekvési 

programmal együtt, terjessze elő. Jelen határozat végrehajtásáért a kamara elnöke 

felel. Ezen kötelezettségek teljesítését a Felügyelő Bizottság köteles vizsgálni.” 

2.) A megyei szervezetünknél Csatári Tibor megyei elnök lemondását követően 

2012.06.19-án megtartott rendkívüli megyei küldöttgyűlés személyemet választotta 

meg megyei elnöknek.  Az elnökség 35./2012.(08.07.) határozatával fogadta el a 

megyei szervezet 2012.II.féléves cselekvési programját, aminek sikeres 

végrehajtásával sikerült stabilizálni a megyei szervezet helyzetét. 

  

2013. év 

1.) Alapos előkészítés, felkészítés és tájékoztatást követően a megyei 

szervezetünk megkezdte a 68/2012 (XII.14.) BM szerinti képzést és vizsgáztatást. 

Semmit sem bíztunk a véletlenre, a megyei szervezetünket hét képzési területre 

osztottuk fel, melyek élére a 10./2013.(03.05.) számú elnökségi határozattal felelős 

kapcsolattartókat állítottunk. „Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöksége - a 

kamarai képzés és vizsgáztatással összefüggő - területi kapcsolattartói feladatok 

ellátásával, teljes felelősséggel a következő személyeket bízza meg: 1.) Bicske: 

Kovács Ferenc 2.) Dunaújváros: Szőke István 3.) Sárbogárd: Varga Csaba 4.) 

Székesfehérvár: Kárpáti Zoltán 5.) Gárdony: Petrina Miklós 6.) Mór: Berki József 7.) 

Velence: Makovi György” 

2.) A megyei szervezetek közül az elsőként kezdtük meg az irataink és használaton 

kívüli tárgyieszközeink selejtezését és rendszerezését, mely munkával a 

22./2013.(06.03.) számú elnökségi határozatban Prépost Tibor úrat bíztuk meg. 

Köszönjük a precíz mintaértékű munkádat. 

3.) Likviditásunk megőrzése és a kamarai munka folyamatosságának a biztosítása 

érdekében a 15./2013 (05.13.) számú rendkívüli küldöttgyűlési határozattal úgy döntött 

a megyei küldöttgyűlés, hogy eladja a megyei szervezet Horvát I. u. 14. szám alatti 

irodáját és bérbe veszi a Készpénz Kft-től a Gyümölcs utca 19. szám alatti helyiségeket 

iroda és oktatás számára. Elmondható, hogy szerencsés volt a váltás, mivel egy 

jobban kihasználható, jobb adottságokkal rendelkező helyiségbe tudtunk átköltözni, 

melynek bérleti díját az oktatással és most már az Alapítvány ide költözésével sikerült 

ezidáig kigazdálkodni.  

4.) A stabil háttér tudatában nagy elánnal láttunk neki a szakmai munkánk, a 

konferenciák és rendezvények szervezésének, amit minden évben tudtunk fokozni 
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ezidáig. (IP „mini biztonságtechnikai konferencia” 2013. november 15-én; IX. országos 

Magánnyomozói konferencia 2013.11.21-22. - Agárd.) Köszönöm itt Prépost Tibornak 

a biztonságtechnikai konferencia megszervezését, Makovi Györgynek és Kovács 

Imrének pedig a Magánnyomozói Konferencia megszervezését, amit először csak 

megyeinek terveztünk, de végül a Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció 

vezetőjének a kérésére nagysikerű országos rendezvény lett. 

5.) Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2013. december 10-én első alkalommal 

rendezte meg ünnepi elnökségi ülését Székesfehérváron. A rendezvény keretében 

betekintést kívántunk nyújtani az érdeklődő együttműködő partnereinknek és a 

szakmában tevékenykedő cégvezetők részére az átalakulóban lévő kamaránkról, a 

megyei szervezetünk által 2013. évben folytatott munkáról, gondjainkról és terveinkről. 

Az ünnepi elnökségi ülésen jelen volt Német Ferenc az SZVMSZK elnöke, a Fejér 

Megyei Rendőr főkapitányság képviseletében, Malét Márton r. alezredes 

közrendvédelmi osztályvezető, Szalai Zoltánné r. alezredes asszony a 

Székesfehérvári Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti osztályvezetője, Kertészné 

Varga Piroska r. őrnagy asszony a Sárbogárdi Rendőrkapitányság 

Igazgatásrendészeti osztályvezetője és Cseh István a Fejér Megyei Polgárőr 

Szövetség megyei elnöke. A rendezvényen részt vettek a kamara munkáját segítő 

együttműködő partnerek, cégvezetők és biztonsági vezetők. Itt került sor az oktatási 

feladatunkban nyújtott támogatásért a kamarai elismerések és a 2013. évi kiváló 

vagyonőri cím átadására is.  

 

2014. év 

A 2014-es év a szakmai rendezvények éve volt: 

1.) „Megvédelek” III. Fejér Megyei Vagyonőr Verseny 2014. május 31-én 

(szombat) 9 órától Dunaújvárosban a Városi Lőtéren került megrendezésre.  

A szakmai rendezvény célja volt: 

-  Lehetőséget biztosítani a megyében dolgozó vagyonőröknek, elméleti, gyakorlati 

tudásuk és szakmai rátermettségük bizonyítására, ismereteik bővítésére, egymás 

megismerésére, a vagyonvédelemben dolgozók és családtagjaik szabadidős 

kikapcsolódására, ezzel a közösségi szellem erősítésére, 

- A vagyonvédelmi tevékenység társadalmi fontosságára való figyelemfelhívás, a 

szakma népszerűsítése, 

A csapatversenyt a benevezett hét csapat közül a „Masters” Security Kft. csapata 

nyerte, második lett az IN-KAL csapata, míg a harmadik helyen a „BRILL 2001” 

végzett. Dr. Varga Péter Fejér megye rendőrfőkapitánya a verseny fővédnöke az első 

három helyezést elért csapat tagjainak emlékplakettet és oklevelet, az SZVMSZK 

Fejér Megyei Szervezet megyei elnöksége nevében pedig a csapatoknak serleget, 

oklevelet és a csapat tagjainak pedig tárgyjutalmat adott át. 

2.) A cégvezetők igénye és kérése alapján – a 18/2014.(04.08.) számú elnökségi 

határozatunkkal lehetőséget biztosítottunk a Vagyonvédelmi Vezetői Klub 

létrehozására. A klub alakuló ülésére, céljainak és programjának elfogadására, melyre 

2014. június 07-én (szombat) 10.30 órakor a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Szent 

György u. 1. földszinti tanácstermében került sor. Fő célok: Fórumot biztosítani a 

vállalkozások vezetői részére a vagyonvédelmi tevékenység végzésével kapcsolatos 
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kérdések, problémák megvitatására, és a jó tapasztalatok átadására. Hozzáértő és 

felkészült előadók felkérésével, a vállalkozások folyamatos tájékoztatása a változó 

jogszabályi előírásokról, a számukra is elérhető pályázati lehetőségekről, kedvező 

banki és biztosítói szolgáltatásokról. A klubon belül egymás megismerése, 

vélemények cseréje, közös szakmai álláspontok kialakítása. A kamara jogszabály 

véleményező, javasló, érdekérvényesítő és lobby tevékenységének hatékonyabbá 

tétele. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia eredményes végrehajtásának elősegítése 

a bűnmegelőzés területén tevékenykedő állami, önkormányzati, civil szervezetekkel 

való szoros kapcsolatkialakítással, a vállalkozások beavatkozási területekhez való 

csatlakozás és szituatív bűnmegelőzési tevékenységük erősítésével. 

A klub alakuló ülésén két előadás hangzott el dr. Hatala József úr a Nemzeti 

Bűnmegelőzési Tanács elnöke részéről, aki tájékoztatást adott az új Nemzeti 

Bűnmegelőzési Stratégiáról, a 2015-ig szóló cselekvési programról. Valamint dr. 

Bogdán Zsolt az SZVMSZK gazdaságfejlesztési igazgatója az új típusú kedvező banki 

és biztosítói szolgáltatási lehetőségekről nyújtott rövid áttekintést. 

3.) Biztonságtechnikai továbbképzést tartottunk 2014. október 30-án 10 órai 

kezdettel Canon IP video megfigyelő kamerákról (Szabó László, LDSZ. Kft.), valamint 

A beléptető rendszerek sebezhetősége - Az azonosítás biztonsága témában. Előadó: 

Filkorn József, SEAWING Kft. 

4.) Országosan elsőként hirdetett fotópályázatot a „Biztonságodért 2001” 

Alapítvány, „A polgári vagyonvédelemben dolgozók bűnmegelőzésért és a 

közbiztonság javításáért” címmel. A pályázat célja: A személy- és vagyonvédelmi, a 

magánnyomozói és biztonságtechnikai tervező-szerelői tevékenység bemutatása, 

annak népszerűsítése, a közbiztonság javítása, a bűnözés elleni összefogás 

erősítése. A pályázatra 62 fotó érkezett be, melynek eredményhirdetésére 2014. 

december 03-án 14 órakor az irodánkban került sor. A zsűri és közönségdíjakat Dr. 

Lenkei Antal a Kuratórium elnöke adta át a díjnyertes képek alkotóinak.  

Büszkék lehetünk erre, ugyanis a kamara Facebook oldalának borító képét továbbra 

is a nyertes fotókból összeállított montázs alkotja. 

 

2015. év 

1.) 2015.01.20-án évindító elnökségi ülést tartottunk, ahová meghívtuk Valenta 
László ny.r.ddtbk. társadalmi elnököt bemutatkozó és program ismertető előadásra. 
2.)  Házigazdája lehettünk az első vidéken megrendezett választmányi ülésnek 
2015.03.12-én, ahol elkezdődött a nagy elnökség visszaállításának az előkészítése.  
3.) Vagyonvédelmi Vezetői Klub soros ülését 2015.04.20-án tartottuk 
Székesfehérváron. Valenta László ny.r.ddtbk. társadalmi elnök tájékoztatást adott a 
magánbiztonsági ágazatban tervezett törvényi változásokról, az SZVMSZK 
megújításáról, várható új közfeladatairól.  
Második napirendi pontban Prépost Tibor úr előadásában tájékoztatta a jelenlévőket a 
2015.03.01-től hatályba lépő 360/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletében meghatározott - 
2015. évre vonatkozó - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói 
tevékenység szabályairól szóló törvény szerinti minimális vagyonvédelmi szolgáltatási 
rezsióradíjról, belső összefüggéseiről és alkalmazásának lehetőségeiről. 
A jelenlévők számára vita indításaként azt a kérdést fogalmaztam meg: 
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„Szükség van-e a vagyonvédelmi szakmai kamarára?” 

Akkor még a társadalmi elnök úr is meglepődött azon a kérdésen, amit ma már az 

újság és a You Tube oldalon is közzétett riportok szalagcímben tesznek fel. 

https://www.youtube.com/watch?v=2yPjfBMWuWI 

4.) FIGYELJ A MÁSIKRA!” Bűn- és Baleset-megelőzési Rendőrségi Napra történő 

kitelepülés Székesfehérváron 2015. június 11-én Székesfehérváron a Zichy ligetben  

5.) A Terrorelhárítási Központ munkatársainak előadása 2015. június 25-én 

(csütörtökön) Székesfehérváron az Office SZÜV irodaházban, ahova a városi 

polgárőrség tagjait is meghívtuk. A rendezvényen többek között részt vett Fialka 

György úr is a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke. 

6.) 2015. 06. 18-án a magánnyomozókat érintő adatvédelmi kérdésekről és a 

várható törvényi változásokról volt szó.  

7.) Kitelepültünk 2015. szeptember 27-én az Alapon megrendezett XVI. Fejér 

megyei Polgárőr Napra. 

8.) Szakmai Fórumot tartottunk 2015. október 14-én a magyarországi 

magánnyomozók jelenlegi helyzete és lehetőségei, a magánnyomozásra vonatkozó 

szabályozás változtatásának lehetséges irányai és az új magánbiztonsági törvény 

megalkotásának aktualitása, annak tervezett keretei címmel. 

1./ Tájékoztatás a magánnyomozás jelenlegi helyzetéről: Rohánszky Mihály 

SZVMSZK Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció vezetője  

2./ A magánnyomozásra vonatkozó szabályozás változtatásának lehetséges 

irányai: Dr. Mészáros Bence PhD r. ezredes tanszékvezető egyetemi docens Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészeti Tudományi Kar Kriminalisztikai Intézet, Bűnügyi 

Stratégiai Tanszék.  

3./ Az új magánbiztonsági törvény megalkotásának aktualitása, annak tervezett 

keretei: Dr. Borai Ákos jogi szaktanácsadó SZVMSZK Szakmai Kollégium Jogi 

Szekció tagja 

7.) „Önvédelem alapfokon” címmel a „BIZTONSÁGODÉRT 2001” Alapítvány a 
magánbiztonsági szakmában dolgozó biztonsági őrök és családtagjaik részére hét 
alkalmas önvédelmi oktatást szervezett a megyei szervezetünknél 11.18-12.11 között. 
8.) Részt veszünk az ORFK lakosság vagyonbiztonságának fokozása érdekében 
indított országos kampányában, ami 2015. november 16-án Fejér megyében is 
elindult. 
9.) Harmadik alkalommal rendeztük meg 2015. december 08-án a hagyományos 
ünnepi elnökségi ülését Székesfehérváron. A fő kérdés az volt, hogy „Minden kudarc 
vagy van siker is?” 
Elmondtuk, hogy sikernek értékeljük a kamarai tagmegtartásban elért eredményünket: 
2015 12. hónapban 779fő; 16%-os létszámcsökkenés 2014. évhez képest. Abban, 
hogy a 2015.05.29-i országos küldöttgyűlésen a nagy elnökség vissza ált, továbbá 
7MFt,- összeg a területi szervezetek megsegítésére elkülönítésre került.  
A megyei szervezetünknél az OKJ képzések országosan is példamutató beindítását. 
Itt külön is szeretném kiemelni és megköszönni Lászlóné Horváth Ilona képzési 
vezetőnk türelmes és nagy lelkesedéssel végzett szakmai munkáját, melynek révén a 
mai napig is képesek vagyunk OKJ képzést bárhol és bárkinek lebonyolítani. Itt már 
nem az a kérdés, hogy hogyan, mivel és kikkel oldjuk meg a képzést, hanem az, hogy 
kinek kell és hol, ami nem, hanem a megrendelőn múlik. Úgy gondolom, hogy ebbe 
óriási munka lett belefektetve. Kedves Ica valamennyink nevében még egyszer 
köszönöm!  

https://www.youtube.com/watch?v=2yPjfBMWuWI
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Nem utolsó sorban a 68/2012 (XII. 14.) rendelet szerint képzés és vizsgáztatásban 
elért eredményeinket, melyben résztvevőknek is köszönöm a méltatlan díjazás melletti 
sok-sok munkát.  
Végezetül pedig a munkánkra hatással bíró társszervezetekkel való jó szintű 
kapcsolattartás megvalósulását. 
 
 

2016. év 

 
1.) Évindító elnökségi ülésen 2016. 01. 26-án ismét meghívtuk és vendégül láttuk 

Valenta László ny.r.ddtbk. urat a kamara társadalmi elnökét. Érdeklődtünk arról, 
hogy mit sikerült és mit nem másfél év alatt a terveiből megvalósítani. 

2.) Az elnökségünk 2016.03.22-i ülésén létrehozta a Szakmai Tanácsadó és 
Támogató Csoportot Pongrácz Ernő vezetésével. 

3.) Elkezdtük a megyei szervezetünk területén működő cégvezetőkkel és 
cégképviselőkkel való közös érdekeket erősítő, kapcsolataink szorosabbra való 
fonását célzó megbeszéléseket, melynek kapcsán kikértük a megyei szervezetünk 
elmúlt időszakának tevékenységéről a véleményüket, értékelésüket. A munkában 
kiemelkedő szerepet töltött be Német József biztonságtechnikai alelnök, Szőke 
István, Pongrácz Ernő és Kovács Imre magánnyomozó alelnök. Kérem, hogy 
segítsenek majd abban, hogy a velünk szemben megfogalmazott észrevételeket, 
kritikákák a beszámoló vitájában tegyék közzé a hozzászólásaikban. 

4.) Értékeltük 2016.04.05-én a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal az 
Együttműködési Megállapodásunkat. 

5.) Részt vettünk az Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett „Új kihívások a 
biztonság világában” címmel Budapesten megrendezett szakmai fórumon. 

6.) Részt vettem az FMKIK 42. cikluszáró küldöttgyűlésén 2016.04.12-én 
7.) A rendőrséggel közösen 2016.04.20-án biztosítás ellenőrzést végeztünk a felcsúti 

Pancsó arénában. 
8.) Makovi György úrral részt vettem 2016.03.02-án Székesfehérváron a Köfém 

Művelődési Házban megrendezett lakossági fórumon. 
9.) Székesfehérvár Megye Jogú városa által elnyert a „Közbiztonság fejlesztése 

Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe 
helyezésével” című projekt keretében két előadást tartottunk a magánbiztonság 
helyéről a közbiztonság rendszerében Makovi György úrral 2016. 05.04-én és 
05.05-én a nyugdíjasok részére. Valamint részt vettünk a Hiemer házban 05.11-
én megrendezésre került záró konferencián. Külön köszönöm Lászlóné Horváth 
Ilona munkánkhoz adott segítségét és közreműködését. 

10.)  Megbeszélést folytattunk 2015.05.10-én Dániel Imre élőerős alelnökkel, Dr. Petrin 
László Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatójával a magánbiztonsági 
szakmában eluralkodott helyzetről, a foglalkoztatási anomáliákról, az SzVMt 
módosítása körül kialakult herce - hurcás állapotról, a szakmai kamara várható 
átalakulásáról. 

 

Megfogalmaztuk a 2016. évi terveinket is: 

1.)  A kamara további működéséhez szükséges bevételi források feltárása, 

2.)  Javaslat az országos szervezet felé a kamara finanszírozási tervének 

elkészítésére.  
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3.)  A szakmában a foglalkoztatási helyzet javítására irányuló törekvések erősítése. Az 

NGM válaszlevele alapján, minden segítség megadása a pozitív elmozdulás 

érdekében. 

4.)  A kötelező szakmai továbbképzések és a minősítések megkezdésének a 

szorgalmazása, abban aktív részvétel.  

5.)  Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtására kiírt pályázatokon való indulás. 

6.)  A hatósági jellegű képzésekben való szerepvállalás.  

7.)  Szolgáltatási jelleg és színvonal további erősítése.  

8.)  Kiemelt figyelemfordítás a tagok megbecsülésére.  

11.)  Partneri kapcsolataink erősítése, azok bővítése.  
 
2016. évben a mai napig 4 elnökségi ülést tartottunk, amiken 10 határozatot hoztunk. 
A kamara előtt álló feladat még a jövő év eleji aktuális választások megszervezése, 

ami forráshiány miatt veszélybe kerülhet. Ezen okból a Belügyminisztérium mellett a 

Miniszterelnökséghez fordult segítségért a kamara elnöksége, sürgős intézkedést 

kérve. Mindenképpen jogalkotási feladat a kamara további sorsának, jövőjének ezzel 

a szakma fejlődésének a szavatolása. A kamara csak jogszabály módosítás, vagy 

változás útján szűnhet meg, vagy működhet tovább. Ez nem kamarai feladat. A kamara 

dolga jelezni a felügyeletet ellátó minisztériumnak, miniszterelnökségnek, kormánynak 

a fennálló problémát, ami már túlmutat a kamara felelősségén, az a jogalkotókat 

terheli. 

Az országos szervezet úgy véli, hogy az évet, ha nehézségek árán is, de végig tudják 

vinni a következő választásokig.  

Küszöbön a kamara átalakulása. Hiszem azt, hogy ezekkel a változásokkal előre 

lépünk azon az úton, ahol egy hatékony szakmai érdekvédelmi tevékenység mellett 

egyre erőteljesebb szakmai önkormányzati működéssel tudjuk a magánbiztonságban 

dolgozók életét és a vállalkozások működését segíteni. A kamara köztestület, ami azt 

is jelenti, hogy átruházott hatáskörben állami feladatokat lát el, átengedett állami 

bevételekből. A kamarával szembeni fő elvárás a közfeladatok hiánytalan ellátása. 

Mindettől függetlenül a társadalomban elfoglalt helyünk és megítélésünk is azon múlik, 

hogy milyen tenni akarással és úgymond szakmai tisztelettel képviseljük érdekeinket 

és végezzük feladatainkat. Úgy gondolom, hogy megérett az idő arra, hogy a kamara 

ennek az alapelvárásnak a megtartásával újabb célt tűzön maga elé: az általunk 

meghozható döntéseket nekünk kell meghoznunk, és a mi általunk elvégezhető 

munkát nekünk kell elvégeznünk. Ehhez kell igazítani szabályzatainkat, szervezeti 

struktúránkat és a működésünket, és ehhez kell igazítani a kamarával szembeni 

elvárásokat is. Bízunk abban, hogy a 2016.05.27-i országos küldöttgyűlésen ebben a 

tekintetben felelős döntések születnek majd. 

Köszönöm még egyszer külön-külön valamennyiteknek azt a munkát, amit a ciklus 

alatt elvégeztetek, amit a hagyományos év végi cikluszáró évértékelő elnökségi 

ülésünkön is elismerünk majd. Köszönöm a cégvezetőknek és cégképviselőknek a 

megyei szervezetünk tevékenységéhez biztosított jóindulatát és anyagi 

segítségnyújtását.  
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Külön köszönöm Dr. Lenkei Antalnak a „Biztonságodért 2001” Alapítvány Kuratóriumi 

elnökének és a Kuratórium tagjainak azt a segítséget és támogatást, amit a feladataink 

ellátásához nyújtottak. A könyvelőnknek, Őri Tibornénak, Évinek azt a precíz és 

megbízható felelősségteljes munkát, amit mindig szó nélkül határidőre teljesített. A 

ciklusból hátralévő időre pedig mindenkinek sok türelmet és kitartást kívánok. 

Köszönöm végezetül, hogy meghallgattatok, és egyben kérem az elnöki beszámoló 

elfogadását. 

Székesfehérvár, 2016. 05. 12.                     

Kárpáti Zoltán megyei elnök 


