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TÁJÉKOZTATÓ 

a Vagyonvédelmi Vezetői Klub 2015.04.20-i üléséről 
  

Nagy érdeklődés mellett került sor a Vagyonvédelmi Vezetői Klub soros ülésére Székesfehérváron a 
SZÜV Office irodaházának előadó termében.  
  
Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetén belül működő klub ülésén megjelent közel 50 főt elsőként, 
Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte. Az elnök úr a megnyitó 
beszédében a jelenlegi viszonyok átfogó ismertetése mellett rámutatott arra, hogy a magánbiztonság 
csak új - megfelelő szintű - törvényi szabályozással válhat vonzó szakmává a jövő generációjának. Ennek 
eléréséhez pedig szakmai összefogásra, erős érdekvédelmi szervezetre van szükség (A teljes beszéd 
szövege itt tekinthető meg.). 
  
A rendezvényt támogató „Biztonságodért 2001” Alapítvány részéről Dr. Dakó Miklós kuratóriumi tag 
adott átfogó tájékoztatást a megyei szervezet mellett működő Alapítvány elmúlt 13 évben végzett 
tevékenységéről. Dakó úr a jelenlévőket és azok útján a szakmában dolgozó felelősen gondolkodók 
segítségét kérte a kuratórium elkötelezett munkájához rámutatva arra, hogy az Alapítványhoz bárki 
csatlakozhat, aki annak céljaival egyetért. 
  

Ezt követően feszült érdeklődéssel hallgatták a jelenlévők Valenta László nyá. rddtbk. 
társadalmi elnök tájékoztatóját a magánbiztonsági ágazatban szükségszerűen bekövetkező törvényi 
változásokról, ezzel kapcsolatos elképzelésekről és tervekről. Az elnök úr kiemelte, hogy a biztonság 
három lábon kell, hogy álljon, amit a rendőrség, a polgárőrség és a magánbiztonság területén dolgozók 
szolgáltatnak feladatellátásukkal. A rendőrség és a polgárőrség tevékenysége törvényileg már 
megfelelő szinten szabályozott, a magánbiztosság sajnos ebből kimaradt. Úgy néz ki, hogy erről az 
ágazatról egy kicsit „elfeledkeztek”. Annak érdekében, hogy ez a sajnálatos helyzet mielőbb 
rendeződjön, maga is minden szinten eljár és ehhez kérte a jelenlévők segítő támogatását. Valenta úr 
rámutatott arra, hogy a szakma és a kamara érdekében azért lobbizik, hogy megszülethessen az új 
magánbiztonsági törvény, mely nagy hangsúlyt adhatna a magyar közgondolkodásban a kamara 
szakmaiságának, a szakma védelmének. Az elnök úr a problémák mellett szólt a már eddig elért 
eredményekről is, mint pl. új adatvédelmi törvénytervezetről, amiben a magánnyomozók jogosultságai 
kerülnek majd kibővítésre, továbbá a közbeszerzési törvény módosításáról, amiben előírásra kerülne 
az, hogy közbeszerzési eljárás kiírásakor ki kell majd kérni a kamara előzetes véleményét. Az elnök úr 
további céljaként jelölte meg azt, hogy személyében és szervezetében megújult kamara jöhessen létre. 
Véleménye szerint olyan kamarára van szükség, amely képes a szakmai tevékenység ellenőrzésére, az 
igazolványok és engedélyek kiadására, a kontárok kiszűrésére, a szakmában dolgozók nyilvántartására, 
a cégek által forgalmazott termékek továbbá a cég és az általuk foglalkoztatottak minősítésére. A 
kamara átalakításán túl azonban fontos lenne, hogy a kamara jogosultságai bővüljenek, mely 
közfeladatok ellátásához anyagi forrást szükséges biztosítani. 
  
Az elnök úr előadását követő kérdések megválaszolása után Valenta úr elmondta, hogy örömmel tett 
eleget a felkérésnek, különösen lelkesítő számára az is, hogy ilyen sokan érdeklődtek és eljöttek a 
rendezvényre. 
  
A klub ülés második előadójaként Prépost Tibor „Vállalási ár a vagyonvédelemben” címmel foglalkozott 
a 2015. március 1-től hatályos minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsióradíjjal. 
 

Előadásának bevezetőjében áttekintette a téma történeti előzményeit, majd kitért a közelmúltban 
meghozott azon jogszabályi változások rövid ismertetésére, melyek lehetővé tették és szabályozták a 

vagyonvédelmi szolgáltatásokban  a közbeszerzéseknél kötelezően alkalmazandó – minimális 
rezsióradíj megállapításának módját és annak mértékét. 
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Elemző módon áttekintette 360/2014. (XII. 30.) kormányrendelet „A minimális vagyonvédelmi 
szolgáltatási rezsióradíj egyes elemei” elnevezésű mellékletét. Felhívta a hallgatóság figyelmét a 
rezsióradíj meghatározása során elkövetett értelmezési és számítási hibákra. Adott néhány ötletet az 
egyszerűen indokolható eltérések alkalmazhatóságára is. 
 

Előadása végén feltette a kérdést, hogy a minimális rezsióradíj bevezetésének lesz-e húzó hatása a 
közbeszerzésen kívüli piac áraira, ezzel ösztönözve a hallgatóságot hozzászólásra. 
  
A rendezvény végén Kárpáti Zoltán elnök úr arra kérte a jelenlévőket, hogy amennyiben az elhangzott 
témákban esetlegesen még felmerülnek kérdések, úgy azokat jutassák el a kamara megyei 
szervezetéhez megválaszolásra. A klub ülése jó hangulatú kötetlen beszélgetéssel zárult. 
  

Kárpáti Zoltán 

SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöke 

  

  
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 


