A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara - az 1998. évi IV. törvény
rendelkezései alapján - 1998. december 20-án alakult meg, s ekkor jöttek létre mind
országos, mind területi szervezetei. A kamara a polgári biztonságvédelemmel és
információgyűjtéssel foglalkozó magánszemélyek (alkalmazottak és egyéni vállalkozók)
valamint vállalkozások önkormányzattal rendelkező, közfeladatot és általános szakmai
érdekképviseleti feladatokat ellátó köztestülete. Az országos szervezet elvi irányításával
működnek az önálló jogi személyiségű megyei (budapesti) szervezetek.
A kamara, feladataiból adódóan, a hatáskörébe tartozó szakmai ügyekben képviseli és védi
tagjainak általános szakmai érdekeit, a hivatásukból eredő jogaikat és a szakma tisztaságát,
továbbá véleményt nyilvánít a szakmai tevékenységet érintő jogszabályokról illetve szükség
esetén kezdeményezi azok módosítását vagy új jogszabályok megalkotását (v.ö. Alapszabály
9. a) és c) alpont). Ennek keretében pl. jelenleg (2004. közepén) is aktívan részt vesz az 1998.
évi IV. (az úgynevezett vagyonvédelmi) törvény - gyakorlatilag - újraalkotásában, erőteljesen
törekedve a szakma érdekeinek megjelenítésére a készülő jogszabályban. Szerepet vállal a
szakmai képzés követelményeinek meghatározásában (magára az oktatás folyamatára
azonban nincs ráhatása), s képviselteti magát a szakmai vizsgákon. Eljuttatja a tagsághoz az
aktuális hazai és nemzetközi szakmai és jogi információkat, konferenciákat, fórumokat
szervez, kapcsolatot tart más kamarákkal és szervezetekkel (v.ö. Alapszabály 9. pont).
A megalakulásakor kb. 5.000 tagot számláló Pest megyei Szervezet dinamikusan fejlődött az
elmúlt években, s a jelenlegi mintegy 19 ezres taglétszámával - a főváros után - az ország
második legnagyobb szervezete. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, valamint a kamara
Alapszabálya és Etikai Szabályzata alapján végzi. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy mivel
hatósági jogosítványai nincsenek, és nem is érdekvédelmi szervezet, sok olyan kérdésben nem
intézkedhet, amit a tagok esetenként kamarai feladatnak vélnek. Ennek ellenére
jogsegélyszolgálattal, etikai eljárások során vagy intézkedésre jogosult szervezetek, hatóságok
megkeresésével igyekszünk segítséget nyújtani a vitás - elsősorban munkahelyi konfliktusokon
alapuló - ügyekben.
Szervezetünk döntéshozó testületei a küldöttgyűlés és az elnökség. Minden küldött és
tisztségviselő polgári foglalkozása mellett (lényegében „társadalmi munkában”) látja el
feladatát. A 90 Pest megyei küldöttet a tagok választották meg, hogy képviseljék érdekeiket
és véleményüket, s a küldöttek összetételében tükröződik a személy- és vagyonőrök, a
biztonságtechnikai tervezők, szerelők, a magánnyomozók és a vállalkozások létszámának a
tagságon belüli aránya. A küldöttgyűlés általában évente egy, indokolt esetben több
alkalommal ülésezik, és döntést hoz a területi szervezetet érintő alapvető kérdésekben,
valamint a hatáskörébe utalt konkrét egyedi (pl. etikai) ügyekben.

A folyamatos, operatív munkát az elnökség végzi, amely havonta egy - szükség esetén több alkalommal tart ülést. Az összesen 14 tagú - jelenleg 13 fővel működő - elnökséget (az első
ötéves kamarai ciklus lejártával) a 2003. november 22-i tisztségválasztó küldöttgyűlés
választotta meg. Az elnökség munkáját az elnök irányítja alelnökök segítségével. A döntések
előkészítésében és a feladatok végrehajtásában 10 bizottság működik közre. - A kamarai
tagsággal kapcsolatos ügyeket, a hivatali teendőket az adminisztratív dolgozók intézik.
A Pest Megyei Szervezet (is) régóta keresi a megoldást, hogy közelebb kerülhessen a
tagsághoz, jobban bevonja őket a kamara életébe, tájékoztassa a kamarai eseményekről
illetve megismerje véleményüket. Közel húszezer emberhez egyenként eljutni azonban szinte
lehetetlen. Ezért az új elnökség bevezette az elnöki és alelnöki fogadónapokat, amelyeken
bárki közvetlenül megbeszélheti problémáit a tisztségviselőkkel, elmondhatja észrevételeit,
véleményét. Ezt a célt szolgálta szervezetünk önálló honlapjának létrehozása is, amely néhány
évi kísérleti működés után megújult formában, s reményeink szerint tartalmában is
aktuálisabban, gazdagabban áll tagjaink és az ide látogatók rendelkezésére. Gondolva azokra
is, akik internet-eléréssel nem rendelkeznek, útjára bocsátottuk a jövőben rendszeresen
megjelenő tájékoztató kiadványunkat, a Pest-Őrt. Mindezeken a fórumokon szeretnénk minél
részletesebben tájékoztatni tagjainkat nemcsak a kamarai tevékenységről, hanem egyéb, a
szakmával kapcsolatos, hasznos információkról is.
Bizonyos információkat, fórumokat - jellegüknél fogva - csupán aktív Pest megyei tagsággal
rendelkező látogatóink számára kívánunk elérhetővé tenni, akiknek az oldalak használatához
regisztráltatniuk kell magukat, s a jogosultság ellenőrzése után (általában 24 órán belül)
léphetnek be az adott helyekre. Fontos, hogy megadott jelszavukat jegyezzék meg, mert erre
szükség lesz a későbbi használathoz.
Honlapunk a tájékoztatás mellett a tájékozódást is kívánja szolgálni. Szeretnénk megismerni
tagságunk véleményét, javaslatait a kamarát és a biztonságvédelmi szakmát érintő
kérdésekben, hogy ezeket is figyelembe véve alakíthassuk ki álláspontunkat az egyes
kérdésekben, szervezhessük programjainkat. Várjuk ezért visszajelzéseiket a fórum rovatban,
a honlap fejlécében megadott elérhetőségeken, vagy a pest@szakmaikamara.hu e-mailcímen.

