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Legyünk önkéntesen tagjai a szakmai kamarának
Rövidesen jelentős változás következik be a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamarai tagok életében. A vagyonvédelmi törvény országgyűlési módosítása következtében 2012.
január elsejétől megszűnik a kötelező kamarai tagság. A törvény legszembetűnőbb változása
következtében az igazolványos vagyonőrök részére nem lesz kötelező a kamarai tagság, azt önkéntes
alapon választhatják; a vállalkozóként dolgozó vagyonőrök részére viszont kötelező lesz, de nem a
vagyonvédelmi, hanem a Kereskedelmi és Iparkamarában.
A nógrádi több száz vagyonőr és társas vagyonvédelmi vállalkozás életében milyen változások várhatók
mindennek következtében? Erről beszélt Cene Elemér, az SZVMSZ Nógrád Megyei Szervezetének
elnöke.
A tervezett teljes kamarai átalakulás, a kötelező kamarai tagság megszűntetése első hallásra sokaknak
kedvezőnek tűnik – mondta a megyei elnök. - Érdemes azonban végig gondolni a dolgot. Mit nyer valaki
a vagyonvédelmi kamarai tagság megszűntetésével? Havi ötszáz forintot, egy doboz olcsóbb cigaretta
árát. Valójában azonban sokkal többet lehet veszíteni ennél az összegnél.
A mit kapok a pénzemért kérdésre nem mindig könnyű az egyénre lebontható válasz, de nem is nehéz.
Egy közösségben persze lehetnek olyanok, akikkel szakmai életük során semmi említésre méltó nem
történik. Elégedettek valamennyi jogszabállyal, a vagyonvédelmi szakma szabálykörnyezetével,
elégedettek a jövedelmükkel, ennél fogva a munkáltatójukkal, így munkaügyi problémájuk nincs. Nem
történik velük baleset, nem vásárolnak kedvezményesen gépkocsit, s egyéb kereskedelmi kedvezményt
sem kívánnak élvezni, amelyre a kamarai tagságuk jogosítaná őket. Nem vesznek igénybe
jogsegélyszolgálatot, szakmai továbbképzést, kamarai lőgyakorlatot, foglalkozást, egészségügyi
szolgáltatást, nem akarnak a családtagjaikkal, kollégáikkal kedvezményes tarifával telefonálni. S még
lehetne sorolni a kedvezmények lehetőségét. Mielőtt a tagdíjjal kapcsolatban elhamarkodottan
vélekedne valaki, hadd mondjam el, hogy kamaránk működése, eredményeink ugyan nem látványosak,
de hol tartanánk, hol tartana a vagyonvédelmi szakma azon eredmények, szakmai érdekek védelme
nélkül, amelyeket kamaránk nyilvánosan képvisel? A tagdíj elköltése jogos felvetés. Eddig is arra
törekedtünk, hogy javuljon a kamarai ügyintézés. Nógrádban, mint bizonyára más megyékben is például
sokan csak nagyon nehezen vagy egyáltalán nem tudnak bejutni személyesen a kamarába, ha ügyesbajos dolguk akad. Éppen ezért mi havonta egy-egy alkalommal kihelyezett fogadási lehetőséget
teremtünk a megye városaiban, ahol a kamarai ügyek mellett egyben mód nyílik arra is, hogy a
legszemélyesebb jogi problémák megoldásában is segítséget nyújtsunk. A kamarai irodában bármelyik
kamarai tagunk szakmai, jogi, munkaügyi, de akár személyes jellegű ügyében is felvilágosítást kaphat,
akár személyesen, akár telefonon keres minket. Rendelkezésre áll olyan kamarai segélyalap is, ami
lehetőséget ad arra, hogy baleset, betegség, vagy rendkívüli haláleset bekövetkezése esetén a
feltételek szerint segélyben részesítsük azt, aki erre rászorul. Szerencsére nálunk erre még nem került
sor.
2012. január 1-vel tehát a törvény ereje következtében teljes átalakulás lesz a Személy,- Vagyonvédelmi
és Magánnyomozói Szakmai Kamarában. A vagyonőrök tagságukat csak abban az esetben tarthatják
meg, ha írásban nyilatkoznak tagsági viszonyuk fenntartásáról. Ezt a Nyilatkozatot minden kamarai
tagunk megkapott postán. Ebben az áll, hogy 2012. január 1-től vállalja az önkéntes kamarai tagságot.
Ezt az iratot szíveskedjen aláírni és a válaszborítékban mielőbb visszaküldeni. A tagsági viszonyt
fenntartó nyilatkozat hiányában a kamarai tagsági viszony 2012. január 1-jén megszűnik. A tagságot
fenntartó nyilatkozat érvényességéhez a kamara külön elfogadó nyilatkozata nem szükséges. A tagsági
viszonyukat fenn nem tartó kamarai tagok személyes adatait a kamarai tagsági nyilvántartásokból
haladéktalanul törölnünk kell.
Tudnunk kell, hogy a vagyonvédő kamara köztestületként továbbra is a személy- és vagyonvédelem
meghatározó tényezője marad.
Feladatai közé tartozik majd (többek közt):
- az e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggő ügyekben képviseli és védi a
személy- és vagyonvédelmi, a tervező-szerelő, valamint a magánnyomozói szakma
tekintélyét, a kamara testületeinek és tagjainak általános szakmai érdekeit;
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megalkotja a kamara alapszabályát; közreműködik az e törvény hatálya alá tartozó
tevékenységek gyakorlásának szakmai irányelvei, továbbá a szolgáltatások teljesítésének
szakmai követelményeire vonatkozó ajánlások kidolgozásában
és ami talán a leglényegesebb: közreműködik a szakképzés és a szakmai továbbképzés
követelményszintjei, a szakmai minősítő rendszer kidolgozásában, a szakképzésben és a
vizsgáztatásban.

Nagyon fontosnak tartom kihangsúlyozni a következőket: A mi Kamaránk kezdettől fogva nem kap
állami támogatást, mint más kamarák. Amit létrehoztunk és megvalósítottunk az elmúlt 12 év alatt azt
mind a tagjaink által befizetett tagdíjból és a vállalkozások nyilvántartási díjából biztosítottuk. Azok a
kollegáink, akik önkéntesen tagjai maradnak kamaránknak 2012. január 15-e után, a kamarai tagdíj
befizetését követően érvényesíthetik a tagsággal együtt járójogokat és vehetik igénybe a különféle
kedvezményeket.
Cene Elemér
elnök
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