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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Békés Megyei Területi Szervezet elnökségének beszámolója 

az elmúlt év munkájáról. 
 

2010.06.04. 
  
  
Tisztelt Megyei Küldöttgyűlés! 
  
Őszinte tisztelettel köszöntöm a megyei küldötteket, akik eleget téve választott és elfogadott 
tisztségüknek, megjelenésükkel, aktivitásukkal, ezen a fórumon is kinyilvánítják a kamara, a szakma 
iránti elkötelezettségüket.   
  
Engedjék meg, hogy újonnan megválasztott elnökként első alkalommal értékeljem az elmúlt időszakot, 
tudva azt, hogy a beszámoló még nem az én, illetve nem az általam vezetett elnökség munkáját 
fémjelzi. 
  
Külön köszöntöm azt a 11 főt, akik a tavalyi választás során nyerték el küldötti mandátumukat. Kérem 
őket és természetesen az előző ciklusban már küldöttként működőket is, hogy a tagság felé 
egyértelműen képviseljék a szakmai és a kamarai érdekeket. Győzzék meg a tagságot a szakmaiság 
jelentőségéről, a szakmai kamara szükségességéről. Mutassanak elkötelezettséget, erősítsék a 
bizalmat a kamara iránt. Mutassanak példát a tagságnak a vagyonvédelmi törvényben és az 
Alapszabályban meghatározott jogok és kötelezettségek betartására és betarttatására.  
  
Az elnökség, az alapszabályban meghatározottak szerint az elmúlt évi küldöttgyűlés óta eltelt időszak 
történéseiről számol be a küldöttgyűlésnek. Az elnökség beszámolója nem tartalmazza az etikai 
ügyeket, a pénzügyi beszámolót, az oktatási szakcsoport tevékenységét, ezekről a bizottsági elnökök, 
illetve a szakcsoportvezető adnak majd tájékoztatást. 
  
  
 
Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Küldöttek! 
  
A tavalyi éves küldöttgyűlésünkön Borbíró úr az elnöki beszámolójában a 2009. évi időszaki 
választásokat jelölte meg legfontosabb feladatunknak. Örömmel jelenthetem a tisztelt 
küldöttgyűlésnek, hogy sikeresen lebonyolítottuk a választásokat. A választások szabályos és törvényes 
megszervezésében és végrehajtásában kiemelkedő szerepet vállalt magára Hankó Pál úr, mint a 
választási bizottság elnöke. Engedjék meg, hogy ezen a fórumon is köszönetemet fejezzem ki Hankó 
úrnak.  
  

  
Továbbá köszönet a választásokban közreműködő tisztségviselőknek, akik lelkesen és aktívan kivették 
részüket a kamarai választások lebonyolításában, a tagság aktivizálásában. 

  
Szükségesnek tartom röviden ismertetni a választások főbb mutatóit: 
  
Minden aktív tag részére, akik a választási névjegyzékben szerepeltek, összesen 2745 főnek -  
személyre szólóan kiküldtük a jelölő íveket, és vártuk a visszajelzéseket.  
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1.     Visszaküldött jelölőívek száma tagozati bontásban: 

-          személy- és vagyonőr:   220 db 
-          biztonságtechnikai:   12 db 
-          magánnyomozói:   4 db         

ÖSSZESEN:    236 db 
2.     A választáson résztvevő tagok száma tagozati bontásban: 

-          személy- és vagyonőr:   115 fő 
-          biztonságtechnika:   16 fő 
-          magánnyomozó:   4 fő 

ÖSSZESEN:    135 fő 
3.    a.) visszaküldött jelölőívek %-os aránya: 8,9 % 

b.) szavazáson résztvevők %-os aránya: 5,1 % 
  
 
Sajnálatos, hogy a tagság aktivitása nem volt megfelelő, itt elsősorban a személy- vagyonőrökre 
gondolok. Szépíti a statisztikát a biztonságtechnikai tagozat részvételi aránya, mely 29 %-os volt. 
  
A tagság aktivitása hasonló volt az előző választáshoz, országos szinten is gyenge volt a részvétel. 
Sajnos még mindig ott tartunk a kamara tagság általi megítélésében és a tagság passzivitásában, mint 
a kezdetekben. 
Országos szinten a középmezőnyben helyezkedik el Békés megye a választásokon résztvevők arányát 
tekintve. 
  
Megyénkben a nyugodt választás menetét megzavaró jelenség nem fordult elő. Azt azonban nem 
vettük jó néven, hogy valamely érdekcsoport megbízásából az egyik vagyonvédelmi vállalkozás 
megbízottja megjelent azzal a feladattal, hogy a szavazásra érkezők számát kell ellenőrizni. A 
megfigyelést végző személyt behívtuk, jegyzőkönyveztük az eseményt. 
  
A keserű szájízt az okozta, hogy a választásban közreműködő bizottságok tagjai minden 
ellenszolgáltatás és egyéb remélt érdek nélkül végezték önként vállalt dolgukat, ugyanakkor valakik ezt 
a tisztességes munkát próbálták megkérdőjelezni. 
  
Sajnos odáig fajult a helyzet, hogy a megfigyelést irányító multi vagyonvédelmi cég befolyása alá került 
kamarai tagunk feljelentette a szervezetünket a Békés megyei bíróságon. Kereseti kérelmében kérte a 
bíróságot, hogy állapítsa meg a választási eredmények érvénytelenségét. 
  
A tárgyalás 01.21-én volt. Az országos szervezet ajánlása alapján megbíztuk dr. Rózsa Mária ügyvédet 
a képviseletünkkel. Gyorsan kellett lépnünk, mivel a bíróságra be kellett nyújtani az iratokat. Az 
ellenünk benyújtott kereseti kérelem téves, hibás megfogalmazásokat és adatokat tartalmazott. 
Információink szerint országosan 14 megyei szervezetet jelentett fel ugyanaz a multi cég. 
  
A tárgyaláson a választási bizottság elnöke képviselte szervezetünket. A Békés Megyei Bíróság 
ítétetében a keresetet elutasította, és kötelezte a felperest, hogy fizesse meg az alperesnek a 75 ezer 
Ft perköltséget. A felperes ezt nem tette meg, ezért végrehajtást kezdeményeztünk ellene. Jelenleg itt 
tart az ügy. 
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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
  
A 2009. év másik kiemelkedő eseménye volt a már hagyományossá vált pósteleki kamarai családi nap 
megrendezése. Annyiban volt más az előzőekhez képest, hogy most minden tagunk kapott névre szóló 
meghívót. A programokat is kibővítettük, hiszen mintegy 500 fő jelentkezett és vett részt a 
rendezvényen. Aki ott volt, az tudja, hogy a hangulat és a program kitűnő volt. A felnőttek és a gyerekek 
is „lövöldözhettek”, és minden gyermek ajándékot kapott. 
  
Másik hagyományos programunk a Békéscsabai Kolbászfesztiválon – ünnepélyes keretek között, nagy 
nyilvánosság előtt megrendezett díjátadó ünnepségünk volt. Ezen a fórumon is köszönetemet fejezem 
ki dr. Ambrus Zoltán igazgató úrnak, aki mint a Kolbászfesztivál főszervezője minden alkalommal, 
díjmentesen lehetővé tette a programban való részvételünket. Ebben az évben a kolbászfesztivál 
megrendezésében tulajdonosi változás történt, de reméljük, hogy az új tulajdonossal is hasonló 
feltételekkel tudunk megegyezni a díjátadó ünnepségünk megrendezését illetően. 
  
Díjátadó ünnepségünkön szakmai munkájuk elismeréseként emlékplakett kitüntetésben részesítettük 
a szakma kiválóságait.  27 főt kiemelkedő szakmai munkájáért, 8 fő rendőrt  pedig a kamara érdekében 
végzett tevékenységért emlékplakett elismerésben részesítettünk. A szakmai munka megbecsülésének 
egyik formája, ha valakinek a munkáját ilyen formában állítjuk példának a tagság elé. A megalapított 
díj a szakma fontosságát, társadalmi elismertségét fejezi ki.  
  
Az elismerések erkölcsi megbecsülést fejeznek ki és ráirányítják a társadalom és a szakma figyelmét a 
vagyonvédelem fontosságára és a vagyonvédelemben dolgozók munkájának jelentőségére. Ebben az 
évben is adományozunk emlékplaketteket, ezért ezúttal is kérem, hogy bátran javasoljanak 
kitüntetésre olyan beosztottakat, kollégákat, akik méltók e kitüntetésre.  

  
Hangsúlyozottan kérem, hogy figyeljünk oda az emberi tényezőre, a végzett munka elismerésére, 
hiszen csak egy írásos javaslatot kell eljuttatni a kamara titkárságára. A kitüntetésben részesülőkre 
pozitív hatással van az elismerés, örülnek a figyelmességnek, és talán doppingolja őket és kollégáikat 
a jobb, színvonalasabb munka végzésére is.  
  
Itt kívánom megemlíteni, hogy területi szervezetünkből az országos elnökség 2 főt részesített 
elismerésben.  Borbíró Zoltán urat, aki a kamara alapító tagja és 11 éven keresztül vezette a megyei 
szervezetünket, az országos elnökségnek is meghatározó személyisége, a szakma és a kamara 
érdekében végzett tevékenységét tanácsosi cím adományozásával és tárgyjutalommal ismerték el. 
Ezúton is gratulálunk neki és köszönjük munkáját.  
A másik elismerést én kaptam, az országos alelnöki munkámért. 
  
Tisztelt Küldöttgyűlés! 
  
Területi szervezetünknek jelenleg összesen 3085 fő regisztrált tagja van.  
 
Ez a létszám az alábbiak szerint oszlik meg: 

-          Igazolványos aktív taglétszám: 2.858 fő, szünetelteti tevékenységét: 227 fő 
-          Egyéni vállalkozóként van nyilvántartva: 281 fő, ebből aktív: 271 fő 
-          A társas vállalkozások száma 70, ebből aktívan tevékenykedik 68 vállalkozás. 

 
Tájékoztatnom kell Önöket arról, hogy az utóbbi 2-3 évben – az előző évekhez viszonyítva – feltűnően 
javult a tagság tagdíj befizetési fegyelme, ami azt jelenti, hogy az Alapszabályban meghatározott 03.15-
i határidőig 60-70 % eleget tesz fizetési kötelezettségének.  
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Az elnökség 2009. évben is munkaterv alapján végezte tevékenységét és tartotta meg értekezleteit.  Az 
elnökség összesen 41 határozatot hozott.  Az elnökség minden ülése határozatképes volt. 
  
Az elnökségi üléseket a felelősségteljes, mértéktartó és a szakmai tevékenységek iránti elkötelezettség 
jellemezte. A határozatok túlnyomó többsége ellenszavazat és tartózkodás nélkül született, de minden 
határozat jelentős többségi támogatást élvezett. 
Elnökségi döntés alapján egy ad hoc bizottság leellenőrizte az elnökségi határozatok végrehajtásának 
teljesítését 2006. évig visszamenőleg. A bizottság megállapította, hogy az elnökségi döntések 
végrehajtása minden esetben megtörtént, csupán egy határozat nem lett végrehajtva, azért, mert egy 
magasabb szintű döntés született az ügyben, és az alacsonyabb szintű határozat nem került 
visszavonásra. Ezt az elnökség legutóbbi ülésén pótolta. 
  
Az Alapszabály értelmében az elnökségi határozatokat fel kell terjeszteni az országos szervezethez, 
melyeket a Felügyelő Bizottság ellenőriz. Határozataink ellen a Felügyelő Bizottság kifogást nem emelt, 
tehát azok szabályosak és törvényesek voltak. 
  
2009-ben 10 országos elnökségi ülésen képviseltük megyénket, valamint 2 országos küldöttgyűlésen 
vettek részt országos küldötteink.  
A választások miatt több ízben kellett a választási bizottság elnökének Budapestre utaznia. 
  
Tájékoztatom a tisztelt küldötteket, hogy több alkalommal vettünk részt országos szintű szakmai 
konferenciákon, például vagyonvédelmi, biztonságtechnikai, magánnyomozói és bankbiztonsági 
konferenciákon. E rendezvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy eszmecserét folytassunk a 
szakmáról, a szakma fejlődéséről, jövőjéről és megvitassuk a felmerült problémákat, megoldásokat 
keresve. Találkozzunk a különböző hatóságok prominens képviselőivel, lobbizhatunk a tagság és a 
vagyonvédelmi szakma minél szélesebb körű támogatása érdekében. 
  
A kamara elnöksége kiemelten kezeli a tagság tájékoztatását, ezért hírlevelet küldtünk minden aktív 
tagunknak, melyben részletesen és érthetően megfogalmaztuk a szükséges és fontos tudnivalókat. A 
nagy többség értékelte, megértette és betartotta a hírlevélben foglaltakat. De sajnos azt is 
tapasztaltuk, hogy sokan el sem olvasták a hírlevelet, ezért bizony önhibájukból, érdektelenségből nem 
értesültek olyan információkról, mely például a tagsági viszony szüneteltetésének rendjére vonatkozik, 
vagy a tagsági igazolvány nyújtotta kedvezményekről ad tájékoztatást. 
  
A kamara vezetésének mind országos, mind megyei szinten tudomása van a fekete foglalkoztatásból 
és az alacsony vállalási árakból adódó, a tagságot sújtó problémákról. Tisztában vagyunk a 
munkavállalók problémáival, hogy például nem minden esetben kötnek velük szabályos 
munkaszerződést, teljes munkaidőben foglalkoztatják, de csak négy órára jelentik be a munkavállalót, 
vagy be sem jelentik. A szabadságot nem adják ki, nem fizetnek a túlóráért, a munkabért csak késve 
fizetik, és még sorolhatnánk. Ezen panaszokat a tagjaink jelzik személyesen szóban, telefonon, de 
anonim módon. Nem vállalják fel konkrétan a panasz tárgyát képező cég megnevezését, vagy a 
probléma írásban történő felvetését, mert attól félnek, hogy elvesztik a munkájukat. Érthető és jogos 
mindazon munkavállalók elégedetlensége és felháborodása, akiket – foglalkoztatási körülmények 
fennállása ellenére – kihasználnak. 
  
A munkaügyi problémák kezelése, jogi megoldása érdekében a megyei elnökség úgy döntött, hogy 
lehetőséget biztosít a tagság részére munkaügyi problémái megoldásának segítésére. Ezért felvettük a 
kapcsolatot egy jogi irodával, és havi 3 órában alkalmazni fogunk egy munkajogászt. Jelenleg 
folyamatban van a kapcsolatfelvétel. 
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Tisztelt Küldöttgyűlés! 
  
Jelentős sikerként értékelhetjük azt a különösen kiemelkedő eseményt, hogy 2009. szeptemberében 
egy országos lefedettségű televíziós csatornán a mi megyénk alelnöke Hankó Pál úr adott interjút, mint 
biztonságvédelmi szakértő. Büszkék voltunk, és vagyunk arra, hogy Békés megyéből, a viharsarokból 
kapott lehetőséget, nagy nyilvánosság előtt a vagyonvédelmi szakma Békés megyei képviselője, hogy 
nyilatkozzon, és professzionálisan válaszoljon a szakmával, a kamarával kapcsolatos kérdésekre.  
  
Fontosnak tartom a küldötteket tájékoztatni a rendőrség és a kamara közötti együttműködésről. 
A rendőrség részéről kijelölt kapcsolattartókkal az együttműködés megfelelő. 
A rendőrség és a megyei szervezet közötti adatcsere működik. Az adatcsere a 2005. évi CXXXIII. tv-ben 
meghatározottak szerint, írásban történik. Sajnálatos viszont, hogy az ORFK-val történő informatikai 
adatcsere tavaly október eleje óta nem működik. 
Hivatalos információink nincsenek arról, hogy az elmúlt évben a rendőrség folytatott-e ellenőrzést a 
vagyonvédelem területén. 
  
A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság és területi szervezetünk 2006. évben megkötött 
együttműködési megállapodása 2010. áprilisában kiegészítésre került. 
A kiegészítésre azért volt szükség, mert a BRFK. Bűnmegelőzési osztálya kezdeményezésére 
létrehoztunk Békéscsabán egy Megelőzési és tanácsadói irodát. Az iroda létrehozásában jelentős 
anyagi és erkölcsi szerepet vállalt a Békés Megyei Területi Szervezet. 
  
Az iroda célja: tájékoztatni és segítséget nyújtani a lakosságnak abban, hogy a tulajdonuk védelmét 
hogyan, milyen vagyonvédelmi módszerekkel biztosíthatják. Milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésükre, és ezeket az eszközöket és szolgáltatásokat hol és milyen módon szerezhetik be. 
Ebben kíván segítséget nyújtani a vagyonvédelmi kamara, úgy, hogy az irodában rendelkezésre 
bocsátja a társas vállalkozások és egyéni vállalkozások által önkéntesen megadott adatokat, illetve a 
vállalkozások reklámanyagát. 
  
Erről a lehetőségről levélben tájékoztattuk vállalkozóinkat. A visszajelzések, az érdeklődés lehetne 
intenzívebb is, csupán 9 társas vállalkozás és 26 egyéni vállalkozó jelezte szándékát az irodában való 
megjelenésre. Ezen adatokból is az állapítható meg, hogy hiába próbál az elnökség tenni, 
lehetőségeket keresni a vállalkozásoknak, sajnos nem élnek a lehetőséggel. 
  
De elhatározott szándékunk, hogy nem adjuk fel, továbbra is próbálkozunk a vállalkozók, a tagság 
bevonására, elérésére, a kapcsolatok kölcsönös javítására. E célból hirdettük meg ebben az évben 
internetes kamarai versenyünket is, mely lehetőségről minden tagunkat kiértesítettük. A többfordulós 
versenyre 106 fő jelentkezett, jelenleg már él a második forduló. Az elnökség bízik abban, hogy a 
verseny során megszerzett e-mail címekre küldeni tud hírleveleket, közérdekű információkat, melyeket 
a tagság hasznosítani tud. 
  
Szeretnénk a tagság aktivitását növelni, a szakmai kamara iránti bizalmat erősíteni. 
  
Fontos feladatnak tartjuk a leendő vagyonvédelmi szakemberek, elsősorban az iskolarendszerben 
tanuló ifjúság körében a szakma és a kamara népszerűsítését is.  
  
E cél érdekében a 2009. nyarán Izsákon megrendezett belügyi rendészeti táborban, ahol a 
magánbiztonsági képzés területén tanuló közel 100 fő diák vett részt, Kovács Eszter megyei küldött, 
EB. elnökünk tartott színvonalas előadást, az alábbi két témakörben: 

 A magánbiztonsági iparág kialakulása és fejlődése Magyarországon;  

 A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szervezete, felépítése.  
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Az előadó célirányosan, a civil biztonságvédelem szakmai és jogi szabályait és a kamara etikai 
szabályzatát ismertette és népszerűsítette. Kötetlen beszélgetés formájában pedig gyakorlatban 
hasznosítható információkat kaptak a kamaráról a résztvevő középiskolások. Az elhangzott előadás 
anyagából végül egy tesztlap kitöltésével igazolták a diákok, hogy szakmai ismereteik gyarapodtak és 
megismerték szakmaszervezetünk működését. 
Reméljük, hogy sikerült a fiatal generáció érdeklődését felkelteni a szakma és a szakmai szervezet 
iránt. 

  
Szükségesnek tartotta az elnökség a területi szervezetünk arculatának frissítését, egységesítését, 
kulturáltabbá tételének kialakítását. Ezért új megyei logót terveztettünk, így levelezésünk új 
formátumot kapott. 
  
Ahhoz, hogy tisztában legyünk a tagság és a szakma helyzetével, sajátosságaival, szükségessé vált egy 
szociológiai kutatás elvégzése.  
  
A kutatással az országos szervezet a Rendőrtiszti Főiskola Baráti Egyesületét bízta meg. A kutatás 
Budapestre és 4 megyére terjedt ki, mégpedig Békés, Csongrád, Tolna és Veszprém megyére. Az 
információk szerzésének köre részben a személy- és vagyonvédelem területén dolgozók, részben pedig 
ezzel a szakmai területtel munkakapcsolatban álló rendőrök és megrendelők közül kerültek ki, melynek 
során az adatgyűjtés önkitöltős kérdőíves vizsgálattal és interjúk felvételével történt. 
  
Az elvégzett kutatás fő irányai voltak: 

 az élőerős személy- és vagyonvédelmi szakma személyi állományának sajátosságai; 

 az élőerős személy- és vagyonvédelmi tevékenység jellemzői; 

 a személy- és vagyonvédelemmel foglalkozók véleménye a szakma jelenlegi helyzetéről és 
környezetéről; 

 a rendőrség és a megrendelői kör viszonya a személy- és vagyonvédelmi szakmához. 
  
A kutatás az érintett kamarai vezetők és tagok segítőkész és produktív együttműködésével közösen 
történt. Itt ismételten ki kell emelnem Hankó úr szerepét, aki ötletgazdája és kamarai összekötője volt 
ennek a munkának. Egyben köszönöm a megyei felmérésben tevékenykedő tagjaink munkáját is. 
  
 


