
2011.07.11. Veszprém 

 

Mit tesz értem a Kamara…? 
  
 …hangzik el gyakran a sztereotip kérdés, mit kapok a pénzemért? Nyilván nem mindig könnyű az 
egyénre lebontható válasz. Másrészt viszont nagyon is egyszerű. Persze lehetnek egyéni szerencsések 
(szerencsések?) akikkel szakmai életük során semmi említésre méltó nem történik, mert elégedettek 
valamennyi jogszabállyal, a vagyonvédelmi szakma szabálykörnyezetével, elégedettek jövedelmükkel, 
ennél fogva a munkáltatójukkal, így nincs munkaügyi problémájuk, hál’ istennek nem éri őket baleset, 
nem vásárolnak kedvezményesen személygépkocsit, sőt egyéb kereskedelmi kedvezményt sem 
kívánnak élvezni, amelyre a Kamarai tagságuk jogosítaná őket, nem vesznek igénybe 
jogsegélyszolgálatot, szakmai továbbképzést, a Kamarai lőgyakorlatot, foglalkozás egészségügyi 
szolgáltatást, nem akarnak a családtagjaikkal, kollégáikkal kedvezményes tarifával telefonálni és még 
hosszan sorolhatnám, mi mindent nem használnak, ami a Kamarai tagdíjuk fejében, Kamarai tagként 
megilleti őket. Azt gondolom mindent együttvéve ők azért nagyon kevesen vannak. 
  
2012. január 1-vel teljes átalakulás lesz a Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 
Kamarában. A Parlament módosította a vagyonvédelmi törvényt. A legszembetűnőbb törvényi változás 
az lesz, hogy: 

 az igazolványos vagyonőrök (akik nem vállalkozóként végzik a munkájukat) részére nem lesz 
kötelező a Kamarai tagság, azt önkéntes alapon választhatják. 

 a vállalkozóként dolgozó vagyonőrök részére viszont kötelező lesz, de nem a Személy,- 
Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában, hanem a Kereskedelmi és 
Iparkamarában. 

 A vagyonvédelmi vállalkozások részére is kötelező lesz a Kamarai tagság, nekik is a 
Kereskedelmi és Iparkamarában. 

  
Egy szakmai közösségbe tartozva, annak fenntartását szolidárisan és egyenlő mértékben kell a 
tagságnak biztosítania, annak érdekében, hogy ki-ki a számára adott pillanatban szükséges 
szolgáltatást igénybe vehesse. 
  
A mi Kamaránk kezdettől fogva nem kap állami támogatást, mint más kamarák. Amit létrehoztunk és 
megvalósítottunk az elmúlt 12 év alatt azt mind a tagjaink által befizetett tagdíjból és a vállalkozások 
nyilvántartási díjából biztosítottuk. 
  
A Kamara életben tartása, az elért eredményeink megőrzése, a szakmai érdekképviselet érvényesítése 
érdekében azt a Nyilatkozatot, melyet október 1-e után minden Kamarai tagunk meg fog kapni postán, 
és amelyben az fog állni, hogy 2012. január 1-től vállalja az önkéntes Kamarai tagságot, szíveskedjen 
aláírni és a válaszborítékban visszaküldeni.  
  
A kötelező Kamarai tagság megszüntetése – legalábbis a vagyonvédelemben – első hallásra sok 
embernek kedvezőnek tűnik, de érdemes végig gondolni az egészet kicsit más szemszögből: 

 Mit nyerünk a tagságunk megszüntetésével? Havi 500 forintot, egy doboz olcsóbb cigaretta 
árát?! 

 Mit veszítünk a tagságunk megszüntetésével? 
  
Nyílván mondható, hogy az eredményeink nem látványosak, küzdelmünk helyenként kifejezetten 
hatástalannak tűnik, ám feltehető a költői kérdés: tudja-e valaki, vajon hol tartanánk, hol tartana a 
vagyonvédelmi szakma mindazon eredmények, szakmai érdekképviselet nélkül, amelyeket a Kamara 
nyilvánosan – és látszólag nem mindig eredményesen – elkövetett? Tudom erre nincs egyértelmű 
válasz, de mégis érdemes elgondolkodni rajta, mielőtt elhamarkodottan ítélünk. 
 

Fogjunk össze, legyünk önkéntesen tagjai a kamaránknak! 


