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Hogyan lehetünk a munkánkban sikeresek
Vélekedik Sándor József, a SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezetének elnöke
A Személy-, Vagyon és Magánnyomozói Szakmai Kamarában az idén megszűnt a kötelező tagsági
jogviszony, ami magával hozta a biztonsági kamara átalakulását is. Mindenekelőtt a létszámbeli
átalakulást, hiszen a jogszabályi változás érzékenyen csökkentette a biztonsági kamara taglétszámát.
Mindezt csak fokozta, hogy a vállalkozásban végzett biztonsági tevékenységet folytatók számára a
törvény előírta a kötelező regisztrációt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában. Mindezek alapján
az önkéntes biztonsági kamarai tagság toborzása közepette történt meg Nógrádban is a régi kamarai
tagság lemondását követően az új megyei kamarai vezetők megválasztása. Az új helyzetről, az ebből
adódó feladatokról beszélt Sándor József, az SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezetének új elnöke.
Amikor négy éve lehetőséget kaptam, hogy én legyek az SZVMSZK Nógrád Megyei Szervezetének
titkára, érezve a feladat súlyát, nagy lendülettel vágtam a munkába, hiszen az akkori elnökséggel
közösen láttuk, hogy a korábbi évekhez képest új szemléletre van szükség a kamara működtetésében.
Sikerült is számos újítást bevezetnünk a kamara életében, s örömömre szolgál, hogy ezek nagy
részének én lehettem az ötletadója és mozgatórúgója.
Ilyen volt például a saját iroda vásárlásának a gondolata, majd megtalálva azt az ingatlant, a kamara
végre saját irodába költözhetett. Ezután – a kamarai vagyon hasznos működtetése érdekében – az
iroda bővítését tűztük ki célul. Ez nem volt egyszerű dolog, hiszen az irodát befogadó épület, társasház
lakóinak 80%-ával el kellett fogadtatnunk a koncepciónkat.
Szintén az én kezdeményezésem volt az ügyvédi jogsegédlet, vagy úgy is mondhatnám, ingyenes jogi
képviselet lehetőségének bevezetése a kamarai tagok számára. Bevezettük az e-mailes
kapcsolattartást a kamarai tagokkal, akikkel egyéb kommunikációs eszközök igénybevételével –
újságcikkek, hírlevelek, rendezvények – is tartottuk a kapcsolatot. Mindezek jelentősen hozzájárultak
a tagdíj befizetés növekedéséhez.
Évről-évre nagy sikert aratott a Kamarai Családi Nap. Ezek a kötetlen, jó hangulatú összejövetelek
nemcsak a felhőtlen szórakozást, hanem a kamarai tagság fontos összekovácsolását is szolgálták.
A kamara működésének szélesítése, elismertetése érdekében kitűnő kapcsolatot alakítottam ki
Salgótarján város vezetésével, aminek csak egy eseménye, hogy a polgármester asszony többször járt
irodánkban személyesen. Az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött velünk, aminek
révén még egy közös akcióban is részt vettünk: adományt gyűjtöttünk az árvízkárosultaknak. A
segítségnyújtáson túl célunk volt ezzel a kamara népszerűsítése is. Mondhatom, ez sikerült:
rengetegen hoztak be ide az irodába adományt és kértek meg, hogy szállítsuk el az arra kijelölt
önkormányzati raktárakba a felajánlott adományokat. Salgótarján önkormányzata mellett
együttműködési megállapodást kötöttünk a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft.-vel és a Magyar
Vöröskereszt Nógrád Megyei Szervezetével is.
Azt gondolom, hogy mindig őszinte kapcsolatot ápoltam az elnökségi tagokkal is, akiknek
kezdeményezéseit felkaroltam és igyekeztem megvalósítani is.
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Áttekintve az elmúlt időszakot, joggal jelenthetjük ki, hogy jól működő kamarát alakítottunk ki, amelyet
az előttünk álló időszakban sem szeretnék feladni. Már pedig úgy gondolom, hogy ha nem cselekszünk
körültekintően és megfontoltan, veszni fog minden, amit eddig felépítettünk. Itt most többre van
szükség, hiszen a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról szóló törvénykezést
a kormány megváltoztatta, ami mindannyiunktól többet és eredményesebb munkát vár.
Az új helyzetben az okos ötleteken túl az egész kamarától, minden egyes tagtól és tisztségviselőtől
összefogott, eredményes munkát követel.
Most azonban másról kell, hogy szóljon a történet, mint a korábbi években.
Mivel megszűnt a kötelező tagság bevételünk jelentősen csökkent. A fenntartást csak pályázatokból
tudjuk biztosítani, ahhoz viszont tárgyaló- és cselekvőképes elnök kell, akit szívesen fogadnak és
komolyan vesznek a partnerekként felmerülő szervezetek vezetői. Szerencsére megvan az az előnyöm,
hogy otthonosan mozgok mind a kormányhivatalban, mind az önkormányzatban, mind az országos
elnökségünknél. Ugyanakkor a pályázatok írásánál és felhasználásánál lényeges a civil szervezetekkel,
rendőrséggel való jó kapcsolat, amely szintén megvan.
S még szerintem szükséges lenne felállítani egy válságstábot külsős szakértőkkel, váratlan lehetőségek
vagy helyzetek kezelésére. Ebben a szakértők között jogász, gazdasági szakember és egy általános
szakértő kapna helyet. Létre kellene hozni egy nonprofit Kft.-t, amely több területen dolgozik.
Figyelnünk kell a pályázatokat, s minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy tevékenységeinkhez
forrást tudjunk teremteni. Szoros együttműködést kell kialakítani a már meglévő kapcsolatok ápolásán
túl a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal és a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarával, ahonnan szintén megpróbálhatunk forrást hozni.
Úgy gondolom, hogy mi, nógrádiak sokat letettünk az elmúlt években az asztalra, s emelt fővel, bátran
nekivághatunk az előttünk álló időszaknak is. A megoldás itt van, adott kamaránk számára is, ámde
irdatlan mennyiségű munka befektetése nélkül nem lehetünk sikeresek.
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