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10 ÉVES A KAMARA! - Nógrád megye
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Nógrád Megyei Szervezete 10 éves fennállása
alkalmából bensőséges megemlékező ünnepséget rendezett a minap Salgótarjánban. Az ünnepségen megjelent
meghívott vendégeket, elnökségi tisztségviselőket Lehoczki Szabolcs alelnök köszöntötte.
Czene Gál Elemér megyei elnök megemlékezésének bevezetőjében elmondta, hogy a megyei kamara
taglétszáma 2216 fő, 376 egyéni vállalkozó, a társas vállalkozások száma pedig 24. A számok méltán tükrözik a
megye helyzetét. Utalt az 1998-as IV-es törvényre, amelyből számos átdolgozás után kialakult a 2005. évi 133-as
törvény. A megyei szervezet működéséről szólva megállapította, hogy gazdaságilag, anyagilag rendben van. A
kamarai tagok minden kategóriában példamutatóak a tagdíjfizetésben, a kamarai vezetés pedig kellő módon
takarékoskodott. A szakmai kamara működéséről megállapította, példamutató a tevékenysége.
Áttekintette a különféle szervezetekkel való kapcsolatokról, amelyek között kiemelkedő a Városi
Önkormányzattal, a Nógrád Média Kiadói Kft-vel kialakított kapcsolat, valamint a Nógrád megyei Rendőrfőkapitánysággal való együttműködés. A kedvező tapasztalatok alapján további kapcsolatokat alakítanak ki a
Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF Salgótarjáni Intézetével , a Magyar Vöröskereszttel, s más egyéb civil
szervezetekkel.
A jövőre vonatkozóan bejelentette, hogy a korábbi hírekkel ellentétben lesz kötelező kamarai tagság, s a tavaly
elnapolt tisztségviselő választásokat az idén meg kell rendezni. Szólt arról a nyitási szándékról, amely a megyében
működő más kamarákat érinti, így a mérnökkamarát, a kereskedelmi és iparkamarát. Végül minden résztvevőnek
megköszönte a kamara érdekében végzett munkáját. Végsősoron kifejtette, hogy a kamara szükséges, igen
sokrétű munkát kell annak érdekében végezni, hogy megfelelő elismerést vívjon ki magának a civil és egyéb más
szervezeteknél.
Szécsi György, a kamara országos alelnöke köszöntő szavaiban utalt rá, hogy a személy és vagyonőri szakma
gondolata két évtizedre tekint vissza. A nehéz kezdetek után – amit az utóbbi tíz esztendő bizonyít – teljesen
megváltozott a szakma társadalmi megbecsültsége, elismertsége, kapcsolatrendszere. Fontos dologként
említette, hogy április elsejével megváltozó közbeszerzési törvény szerint a jövőben figyelembe kell venni a
társadalmi szervezetek, így a kamara ajánlását is a munkavállalásokkal, az oktatással, az egyének anyagi
megbecsülésével kapcsolatban.
A kötelező kamarai tagsággal kapcsolatban emelte ki, hogy ez a szakma bizalmi tevékenység, ezermilliárdokat
őrzünk. Ebben a tevékenységben egyre nagyobb feladat hárul a kamarára, s egyre nagyobb szerepet kapunk a
társadalomtól. A jövőre nézve nagyon fontos, hogy a területen dolgozók érezzék azt a felelősséget, amit naprólnapra megkövetel tőlük a társadalom és a megbízók teljesítsék ezt az elvárást. Társadalmi igény, hogy tagjaink
fejlesszék tudásukat a feladatok teljesítése érdekében, ugyanakkor érezzék azt, hogy megbecsült emberei a
társadalomnak.
Dr. Nagy Károly, ezredes, rendészeti igazgató tolmácsolta a megyei rendőr főkapitány személyes üdvözletét, s a
megyei rendőr főkapitányság képviseletében köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Hangoztatta, hogy a közrend
és közbiztonság fenntartásában szövetségesek kellenek. A tulajdonosi szemlélet kialakulásával mindenki legyen
tudatában annak, hogy ez már nem állami monopólium, a tulajdonosnak is teendője van saját biztonságának
megteremtésében. A kamara, a vagyonvédő cégek nem vetélytársak ebben a feladatban, hanem együttműködő,
szövetséges partnerek. S erre a közös munkára egyre nagyobb a társadalmi igény.
Machács Mihály, a pénzügyi ellenőrző bizottság elnöke felszólalásában a megyei szervezet megalakulásának
történetének eseményeit és folyamatát idézte fel. Megemlékezésében kiemelte, hogy igen sokrétű
egyeztetéseket, és kompromisszumokat kellett kötni a kezdetekkor, de végsősoron, minden nehézség ellenére a
kamara megalakult. Ma már nem lehet megkérdőjelezni a szükségességét.
Az ünnepi megemlékezéseket követően átadták az évforduló tiszteletére alapított emlékplakettet az arra
érdemeseknek. (PA)
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