Új elnöke van
a vagyonvédelmi
kamarának
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
(SZVMSZK) országos
tisztújító küldöttgyűlésének résztvevői 2017.
március 17-én elsöprő többséggel, szinte
egyhangúlag szavaztak
bizalmat a szervezet új
elnökének, dr. Fialka
Györgynek. Az elismert
biztonsági szakember, a
biztonsági tudományok
doktora, címzetes egyetemi docens – aki 13
éven keresztül elnöke
volt a Magyar Biztonsági
Vezetők Egyesületének
(MBVE) – megválasztása
után interjút adott a
Hekus Magazinnak.
XXElnök úr, a Százhalombattán zajlott választás óriási sikert hozott
önnek. Számított erre az
eredményre?
––Idén januárban azzal
a kérdéssel kerestek meg,
hogy részt vennék-e a kamara megújításában, s miután
több helyről kaptam erős
biztatást, igent mondtam,
jóllehet ilyen feladat nem
szerepelt a terveimben. 94
százalékos szavazati arán�nyal választottak meg, ami
nagyon jól esett. Ezúton is
köszönöm a tagok bizalmát.
Szakmai felkészültségemmel, tapasztalataimmal, felelősségteljes munkával szeretnék minél jobban megfelelni a jogos elvárásoknak.
XXÉletrajzából imponáló
szakmai felkészültség rajzolódik ki.
––Informatikus mérnök
vagyok, rendőrtiszti diplomával rendelkezem, információbiztonsági rendszerszakértőként dolgoztam.
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Utolsó regisztrált munkahelyem a Budapest Bank, ahol
húsz éven keresztül voltam
a cég biztonsági igazgatója.
Jelenleg biztonsági tárgyakat tanítok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és
államvizsgáztatok a magánbiztonsági tanszéken.

gánbiztonsági szféra bevonására, partnerségi viszony
kialakítására, ahogy ez a világ számos országában már
bevált gyakorlattá vált. Meggyőződésem, hogy a rendészet nem közfeladat, hanem
a két oldal közös feladata a
társadalom biztonsága érde-

olyan testületté kell válnia,
amely teljes mértékben a
szakma és a munkavállalók
érdekeit képviseli, és ellenőrzi a munkavégzés minimumfeltételeinek teljesülését. Az ügyvédi kamarához
hasonlóan: etikai és szakmai
alapon kell segítenie és fel-

Dr. Fialka Györgyöt elsöprő többséggel választották meg a küldöttek az SZVMSZK új elnökének

XXAz új pozícióban milyen célokat tűzött maga
elé?
––Nagy munka vár ránk,
mert véleményem szerint
újra kell gondolni és át kell
szervezni a kamara eddigi
működését. Ezt indokolja a nemzetközi biztonság
sajnálatosan megváltozott
helyzete az utóbbi években,
a terrorfenyegetettség és
a társadalmak életében jelentkező globális kihívások,
amelyek kíméletlenül átívelnek kontinensek és országok
határain. A feladatok ellátására a rendészeti tevékenységet végző hivatásos szervek – rendőrség, katonaság
– mellett szükség van a ma-

kében. A közel százezer főt
alkalmazó vagyonőri szektor
szellemi, szakmai és fizikai
kapacitása komoly hozzájárulást jelenthet az ország
biztonságának növeléséhez,
különös tekintettel a terrorés bűncselekmények megelőzésére. Ehhez a felkészítés és a működés során erősíteni kell a szakemberekben
a biztonságtudatos gondolkodást. Ennek szellemében
új struktúrát képzelek el,
új szakágakat létrehozva, a
meglévőket pedig megerősítve. A hatékony munkához
szilárd anyagi feltételek is
kellenek, amelyek jelenleg
nem állnak rendelkezésre. A
vagyonvédelmi kamarának

ügyelnie a tagság munkáját.
Az esetleges szankcionáláshoz is megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie. Új,
valódi jogosítványokkal és
funkciókkal kibővült, és a
Belügyminisztérium által
átadott közszolgálati szerepkört szánunk a jövőben a
vagyonvédelmi kamarának.
XXHogyan képzeli el az
átalakítást, vagy nevezzük inkább reformnak?
––Paradigmaváltásra és
reformokra van szükség. Az
egyik elképzelés szerint a jelenlegi személyi, vagyonőri
és magánnyomozói kamara
magánbiztonsági kamarává
alakulna át, integrálva más

Fialka kiemelten fontosnak tartja az IBSSA-val történő együttműködést

magánbiztonsággal foglalkozó szakemberek csoportjait
is: fegyveres biztonsági őröket, önkormányzati rendészeteket és egyéb területek
őrzésével foglalkozó szakembereket, és visszahoznánk a
biztonságtechnikai területet
is. Nagyon fontosnak tartom,
hogy a vagyonőrzési tevékenységben tiszta helyzet
jöjjön létre, a feketegazdaság jelenségeinek megszüntetésével. A szervezeti
átalakításhoz a mintát az önkormányzati modell adhatja
meg. Az újragondolt kamarai szerepkör hátterét egy
új vagyonvédelmi törvény
megalkotása biztosíthatja,
amely a magánbiztonság teljes vertikumát képes lefedni,
beleértve például a magánnyomozást is, amely külön
kamarai szakágat alkotna.

––A kötelező kamarai
tagság lehet az egyik lehetőség, amely – gondolom – ellenállást válthat ki.
Mindazonáltal, elképzelésünk szerint a vagyonőrök
és a piacon tevékenykedő
vállalkozások számára egyaránt kötelező, de szimbolikus mértékű tagsági díjért
tényleges érdekképviseletet

XXAz oktatás területén
is változtatásokat tart
szükségesnek?
––Az oktatás és a képzés
központi kérdés szakmai
szempontból, minden szinten. A közép- és felsőfokú
végzettségű szakemberek,
cégvezetők képzésére és
továbbképzésére
fókuszálva egy kreditpontos
rendszert hoznánk létre. A
koncepciónkban szerepel
továbbá egy biztonságtechnikai mérnökkamara
alapítása, amelynek kidolgozásában segítséget kapunk az Óbudai Egyetem
rektorától, prof. dr. Rajnai
Zoltántól.

és a tisztességes munka védelmét nyújtaná a kamara,
ami egyúttal felügyeleti
jogosítványt is biztosítana
a testületnek. Az
áthárított felügyeleti hatáskörért is
jár bizonyos finanszírozás. A stabil
rendszer felállása
után pályázatokon
is részt tudunk
majd venni.

XXEmlítette az anyagi
feltételek hiányát, ezzel kapcsolatban milyen
megoldás lehetséges?

A közel százezer főt
alkalmazó vagyonőri
szektor szellemi, szakmai és fizikai kapacitása komoly hozzájárulást jelenthet az ország
biztonságának növeléséhez.

XXMilyen taglétszámmal számolnak?
––Előzetes számítások szerint
150 ezer ember
tartozik a szakmai
hatáskörünkbe,
ha beleszámítjuk
az önkormányzati rendészeket, a

közterület-felügyelőket, a
vagyonőröket, a fegyveres
biztonsági őröket, a biztonságtechnikai ágazathoz
tartozókat. Felvetődött a
százezres létszámot képviselő takarítóvállalkozások
integrálása is, ami talán
meglepően hangzik, de figyelembe véve a fokozott
biztonsági kockázattal járó
helyeken (repülőtér, pályaudvarok, irodaházak,
intézmények, bevásárlóközpontok, rendezvényhelyszínek, szórakozóhelyek) végzett munkájukat,
a szabad bejárást és mozgást, már biztosan logikusabbnak tűnik az ötlet. Ami
a magánbiztonság területén
működő cégek számát illeti, jelenleg 3500–3700 cég
van bejegyezve. A kötelező
tagsággal könnyen kiderülne a ténylegesen működők
száma.
XXMilyen csapattal szándékozik megvalósítani
ambiciózus terveit?
––Ez egy demokratikus
szervezet, választott tisztségviselőkkel. Profi csapattal szeretnék dolgozni,
amely döntően a magánbiztonsági szakembereiből
áll, akik társadalmi munkában vállalják a megbízatást.
A megörökölt csapat nagy
része megfelel az új elvárásoknak is. Egyébként sok
kvalitásos emberrel büszkélkedhet ez az szakma.

XXÚgy tudom, hogy az
IBSSA és a kamara között
hosszú évek óta létezik egy együttműködési
megállapodás, de ez leginkább protokolláris eseményekre korlátozódott.
Tervezi-e az együttműködés újjáélesztését és
valódi tartalommal való
megtöltését?
––Igen, szeretném élettel
és tartalommal megtölteni ezt a létező kapcsolatot,
megtalálni a valós együttműködés aspektusait. Szerintem az oktatás és képzés
sok kihasználatlan lehetőséget kínál. Nyitott vagyok
mindenre, ami a privát biztonsági szolgálat tevékenységét érinti a kamara fejlődése érdekében. Prof. Popper
Györgyhöz, az IBSSA elnökéhez fűződő régi jó emberi és
szakmai kapcsolat jó alapot
jelent a tényleges együttműködés megteremtéséhez.
XXVan hobbija? Hogyan
töltődik fel?
––Szerencsés
vagyok,
mert a hobbim a munkám,
negyven éve foglalkozom a
biztonság kérdésével, ami ma
a legaktuálisabb és legnyugtalanítóbb probléma szinte
az egész világon. A sok elfoglaltság mellé egy új feladatot
vállaltam, de igyekszem minél több időt tölteni népes
családommal is: öt gyermekem és négy unokám van.
Popper Anna

Jelenleg 3700 cég van bejegyezve, akik a magánbiztonság területén dolgoznak
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