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Emberközpontú kamarát építünk
Az SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezete a közelmúltban tartotta hagyományos, évenként
megrendezendő küldöttértekezletét. A Nógrád Megyei Rendőrkapitányságon szervezett programon
a küldöttek az előzetesen megkapott írásos elnökségi beszámolóhoz meghallgatták a kamara megyei
elnökének és alelnökeinek szóbeli kiegészítését a múlt évben végzett munkáról. A tanácskozás
tapasztalatairól és a kamara előtt álló feladatokról Cene Elemér elnökkel beszélgettünk.
Rendkívül mozgalmasnak ítélte a múlt esztendőt. Mit emelne ki ebből?
A múlt évre valóban a rendkívüli mozgalmasság volt a jellemző – kezdte szavait Cene Elemér. – A
vagyonvédelmi munkát is erőteljesen érintette a gazdasági válság, hiszen a gazdasági visszaesés, a
tőkehiány még inkább háttérbe szorította a biztonság értékét. Nőtt a minden szakmai alapnormát
nélkülöző vállalási díjat alkalmazók száma. Ennek alapján valószínűsíteni lehet, hogy nőtt a
törvénysértő módon foglalkoztatott és a minimálbér alatt fizetett biztonsági emberek száma is. Mivel
a biztonság értéke a megbízói körben jellemzően csökkent – meghatározóvá vált, hogy „ki vállalja
kevesebbért?” –, ennek megfelelően a biztonság szintje és a szolgáltatások szakmai színvonala is
csökkenhetett. A gazdasági helyzet romlása miatt kevésbé érzékelhetőek a kamara erőfeszítései
gondjaink csökkentése érdekében.
A biztonsági szakmákban létező problémák kezelését az a kamara ellenes hangulat is tovább nehezíti,
melyet egy szakmán belüli érdekcsoport tudatosan táplál. Ez gátolja az összefogást, és bizonytalansági
érzetet igyekszik fenntartani saját céljai érdekében.
A magánbiztonsági ágazat számára kettős hatást eredményező gazdasági válság, egyszerre növelte a
társadalmi igényt az ágazatban dolgozók szolgáltatásai iránt és hozta nehéz helyzetbe az ágazatban
tevékenykedőket is. Az új kormány közbiztonságot növelő döntései komoly felelősséget rónak ránk.
A múlt év fontos eseményei voltak a tisztújító választások. Sajnálatos, és előbbi szavaimat erősíti az a
tény, hogy 2009 őszén a kamara 18 területi szervezeténél támadták meg bíróság előtt a választásokat,
így megyénkben is. Az eljárások során kiderült, hogy egy, a kamarával ellenérdekű csoport állt a
választások megtámadása mögött. Az alaptalan keresetleveleket a bíróságok hét esetben elutasították,
a többi felperes pedig elállt kereseti kérelmétől.
A kamara mindig is fontosnak tartotta, és ez lebegett a szemünk előtt tavaly is, hogy a tagság ne egy
hivatalt lásson bennünk, hanem azt a szervezetet, amely segítséget és kedvező lehetőségeket nyújt
munkájukhoz. Különösen fontosnak tartottuk és tartjuk a tagságunkkal való kapcsolatunkat. Ezt
erősítettük tovább az elmúlt évben többek között a Hírlevelünk első számának megjelentetésével,
valamint a telefonos, de különösen az elektronikus, e-mail forgalom növelésével.
A megválasztott kamarai vezetés hogyan látott munkához, lehet-e már tapasztalatokról beszélni?
Kétségtelenül lehet tapasztalatokról beszélni, ámde ezek még kezdetiek, hiszen a kamarát érintően
gazdasági és jogalkotási vonatkozásokban is változások előtt állunk. Választott testületeink tagjai és
tisztségviselői látják, hogy összefogás, egység, időt és energiát nem kímélő munka nélkül nem lehet
hatékonyabban működni. A társadalmi és anyagi feltételek javítása, valamint céljaink elérése
érdekében elengedhetetlen a kamarai tagok és a vállalkozások vezetőinek aktív közreműködése. A
biztonsági szakmák és a szakmákban dolgozók érdekeinek hatásos védelméért határozottan kell
érvényesítenünk a vagyonvédelmi törvény adta lehetőségeket. Az emberek azok, akikkel nekünk
foglalkozni kell. Eljött az ideje, hogy határozottan lépjünk fel a törvénytelenül szolgáltató vagy
foglalkoztató vállalkozások ellen. Emberközpontú kamarára van szükség, mert a mindennapi
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problémákkal való szembesülés révén a megoldások által tudjuk magunkat elfogadtatni. Hosszú harc
várható még, a foglalkoztató cégekkel ki kell alakítanunk azt a kapcsolatot, amire a változások
érdekében szükség van. Különösen jó lenne ez az ártárgyalásokkal kapcsolatban.
Fontosnak tartjuk, hogy minél több tagunk személyesen is legyen érdekelt a kamara munkájában, de
nemcsak azzal, hogy befizeti a kötelező tagdíjat. Ugyanis a jó fizetési morál azt bizonyítja, hogy az
emberek elfogadják, tudomásul veszik, hogy ebben a formában kell működni. Most rajtunk a sor, hogy
kellő képviseletet kapjanak a foglalkoztató cégekkel szemben, és különféle kedvezményekkel segítsük
őket. Vegyük tudomásul, hogy a vagyonőr a cég arca, aki ha nincs kellőképpen megfizetve, veszedelmes
minőségromlást okozhat.
Melyek a következő időszak legközvetlenebb feladatai?
Idén a számítógépes rendszert szeretnénk fejleszteni és jobban alkalmazni az elektronikus levelezést.
Vagyonőreink közül is egyre többen használják az információcsere ezen módját.
Az irodán gyakorlatilag minden nap működik az ügyfélfogadás teljes munkaidőben. Tavaly csaknem
1300 ügyfél járt nálunk. Az elektronikus levelezés szélesebb körű alkalmazása tovább erősítheti
kapcsolatainkat a vagyonőrökkel. Megjelent Hírlevelünket negyedévente akarjuk a vagyonőrökhöz
eljuttatni és szeretnénk, ha a Kamara honlapján (http://www.szvmszk.hu) lévő Fórum rovatban minél
többen megírnák munkájuk tapasztalatait, gondjaikat, véleményüket.
Tavaly nyáron Maconkán már a 2. Családi napunkat rendeztük meg. A hagyományt idén is folytatjuk,
június 19-én, szombaton kívánunk emlékezetes programot szervezni. Lesznek színvonalas színpadi
programok. (Lucky Bulls, Hastánc, Dorogházi Asszonykórus, Kontyvirág néptánc egyesület, Lovaglás,
stb.) Szeretnék igazi családias hangulatot teremteni az együttléthez. Minden kedves kamarai tagot
családjával együtt várunk egy ebédre és egy pohár üdítőre, vagy egy pohár sörre. Továbbra is
szervezzük a szakmai napokat, amelyek programjai segítik vagyonőreink tudásának, ismereteinek
gyarapodását.

