''BIZTONSÁGUNK 2008'' - Szekszárd
2008. május 30. és június 01. között Szekszárdon a Városi Sport és Szabadidő Központban került
megrendezésre a Szekszárd Expo, melynek keretében volt látható a

„BIZTONSÁGUNK 2008”
II. Regionális Vagyonvédelmi Szakkiállítás
A tolnai megyeszékhely adott otthont a Dél-Dunántúli Régió „biztonsággal” foglalkozó vállalkozásai
éves seregszemléjének. Ez már a második alkalom, hogy a vagyonvédelmi kamara szervezésében
lehetőséget kaptak a polgári biztonság területén dolgozó vállalkozások, hogy bemutathassák
ajánlatukat a lakosságnak, hogy tájékoztathassák a lehetséges megbízóikat képességeikről,
eszközeikről. Ez kiegészült az állami szervezetek bemutatkozásával is, nem titkoltan azzal a céllal,
hogy a bűnözők is lássák, készülnek rájuk, de a bűncselekmények áldozatai is tájékozódhassanak a
hivatalos segítői lehetőségekről. Sokrétű a biztonsági munka, sokféle a bemutatkozás.
Talán nem is lehetett időszerűbb a védelmi eszközöket bemutató stand, mert két hete szenvedett lőtt
sérülést Debrecenben a pénzszállító kolléga. Itt láthatták a cégvezetők, hogy nem az a jó elv, ami a
koszorú árát hasonlítja össze a lövedékálló mellényével, hanem a mellénynek kell állnia a lövedék
mellett a szúrást is, elfogadható, sőt jutányos áron. Rögtön felmerült, hogy nem csak a pénzszállítók,
nem csak a banki fegyveres őrök vannak veszélyben, hanem a riasztásra kivonulók, a reagálók is. A
bemutatott védőeszközöket a kamara ajánlja, főleg azért, mert ezekben - könnyű súlyuk miatt - akár
12-24 órát is lehet folyamatosan dolgozni, a komfortérzet nem sérül, de a védelem megfelelő szintű. A
pénzszállítók is megmutatták, hogy nem érdemes lelőni a biztonsági őrt, mert akkor sem jut a támadó
használható pénzhez! Persze ez már nem a szatyorban, táskában szállított érték, hanem a
„technológia” már igazodik a mai kor követelményeihez, nyugodtan mondhatjuk XXI. századi rendszer.
Sajnos a megbízókhoz ez az üzenet ritkán jut el, többségében a táskás megoldás a napi gyakorlat,
veszélyeztetve az értéket és a szállító életét is.
A kiállítás fő célja volt, hogy a lakosság ismerje meg azokat a lehetőségeket, amelyek hozzásegítik
vagyona, személyes értékeinek védelméhez. Ennek megfelelően láthatták a legegyszerűbb, és persze
a legolcsóbb eszközöket, de a tehetősebbek válogathattak a komoly értékek megóvására is képes
rendszerek közül. A szakmán belül kicsit „mostohagyerek” az objektum őrzés-védelem, pedig ez a
terület a leggyakrabban használt módszer az értékek eltulajdonításának megelőzésére,
megakadályozására. Persze ennek bemutatása sem egyszerű, nehéz megtalálni azokat a
marketingfogásokat, amelyek megbízásokat eredményeznek. Erre legalkalmasabb a kiképzés, oktatás
bemutatása, amellyel tájékozódni lehet az állomány felkészültségéről, képességeiről. Volt, aki élt ezzel
a lehetőséggel és büszkén mutatta csapata eredményeit, volt, aki visszarettent a bemutatkozástól. A
szakkiállítás nem csak a cégek ajánlkozásából állt, hanem a kamara is helyzetképet kívánt adni a
szakma mai állásáról, a jövő elképzeléseiről.
A szakmai tanácskozáson Német Ferenc országos elnök adott átfogó elemzést-vitaindítót a megjelent
cégvezetőknek és a hatóságok - rendőrség, katasztrófavédelem, munkaügyi felügyelet, igazságügyi
hivatal - vezetőinek. Részletesen taglalta a szakma mai helyzetét, ismertette a kamara erőfeszítéseit a
problémák megoldására. Tájékoztatta a megjelenteket a különböző minisztériumokkal folytatott
tárgyalásai eredményeiről, együttműködés kialakításának folyamatáról a rendőrtiszti főiskolával, a
pécsi és a műszaki egyetemmel. A tanácskozáson elhangzott, hogy nehéz munkaerőt találni
vagyonőri munkára, kérdezték, hogy a kamara mit tervez tenni azért, hogy a munkaerőt kereső és a
munkahelyet kereső sikeresen találkozzon. Sajnos ezen a területen sem jó a helyzet, mert
tapasztalatból mondhatjuk, hogy a többség feketén kíván dolgozni, a többség munkahelyet nem pedig
munkát keres, de a cégek is csak részben hajlandóak a jogszabályok előírásait betartani. A tervezett
adatbázis majd valamilyen megoldást fog adni, de ezzel is csak a lehetőség teremtődik meg.
Tolnában már évek óta gyakorlat a munkát keresők „kiközvetítése” a foglalkoztatók felé, de a rendszer
gyengéje a visszacsatolás hiánya. A tanácskozáson jelenlévő vagyonőr elmondta, hogy ő ténylegesen
24-48-ban dolgozik 400 forintos órabérért, amivel meg lehetne elégedve, mert 280 forintos
hirdetéseket olvas, de az ő bére is elmarad a kötelező minimálbértől. Tudja, hogy a megbízásért
foglalkoztatója 1200 forintot kap óránként, de a pénz valószínű jobban kell a terepjáró flottára, mint az
őrzést végzők díjazására. Tud olyan esetről is, hogy inkább feketén kér a vagyonőr 60 ezret, mert ha
nyugdíj mellett hivatalosan dolgozna, akkor 174 óra után 34 ezer forint járna. Az állami szabályzás

kényszeríti rá az embereket a csalásra, a szabályok kijátszására. Ismertette a kiszolgáltatottságot is,
mert tapasztalata szerint, aki a hivatalos utat próbálja meg igazának kikényszerítésére, az már hiába
keres máshol munkát, nem kap. Találkozik olyannal is, hogy polgárőrök végeznek őrzést, ami nem
biztos, hogy jogszerű. Jelenlévő magánnyomozó kifogásolta, hogy a rendőrség nem igazán hajlandó
velük együtt dolgozni, pedig munkájukhoz sokszor szükséges lenne alapadatok megismerésére.
Cégvezető felvetette, hogy a körbetartozások ezen a területen is problémát okoznak, jogszabályi
változtatásokra van szükség. Ismertette, hogy a jelen adóterhei miatt fejlesztésre nincs nagyon
lehetőség, különösen megterhelő a különadó és a helyi adó is. Értékelése szerint az Európai Uniós
pénzek elosztási rendszere sem ösztönzi kellőképpen a gazdaság fejlődését, hanem inkább az
önkormányzatokhoz, vagy az államhoz folyik vissza. A termelő cégek elé olyan feltételek vannak
állítva, amelyek teljesíthetetlenek, vagy az utófinanszírozás miatt nem megoldhatóak. A kamara
baranyai elnöke szerint a bizalmat kell erősíteni a tagságban, segíteni kell őket. Mivel a fekete munka
a jellemző, feladatunk, hogy feljebb vigyük a biztonság értékét. Ez a probléma gyökere, de az e
területen dolgozók tekintélyének emelésére alkalmat adnak az ilyen rendezvények.
Az OMMF szekszárdi irodavezetője a vagyonvédelmet jelenleg a legproblémásabb területnek nevezte.
Itt van a legtöbb jogszabálysértés a foglalkoztatás, a munkaidő, a pihenőidő, és a munkabér
tekintetében. Nincs olyan ellenőrzés, ahol nem találnak szabálytalanságot, a munkáltatói és
munkavállalói oldalnak is változtatni kell. A legnagyobb problémát az alvállalkozói láncolat jelenti, a
végén van a vagyonőr, akinek már csak a morzsák jutnak. Meg kell találni a fővállalkozó felelősségét,
akkor majd megszűnik ez a gyakorlat. A katasztrófavédelem igazgatója elmondta, hogy nagy
segítséget kapnak az egész társadalmat átszövő vagyonvédelmi dolgozóktól, ezzel nagyobb esélyt
adnak az élet megóvására, az életben maradás lehetőségére. Felajánlotta segítségüket olyan
témakörökben, ami speciális ismereteket kíván, mint például veszélyes anyag szállításakor, vagy
éppen az atomerőmű miatti sziréna megszólalásakor. A tanácskozáson résztvevők kendőzetlenül
beszéltek a gondokról, bajokról, nem elhallgatva a szakma hibáit, de megmutatva a megoldás utjait is.
Sajnos a döntéshozók nem jelennek meg ilyen rendezvényeken, és így nem találkoznak szembe
azokkal a bajokkal, problémákkal, amelyek százezres munkavállalói réteget és családjukat érinti. Nem
csak a szakmának szólt a rendezvény, mert látni kellett volna azokat a gyerekeket, akik a kutyákat
simogatták, vagy a kerékpár ügyességi pályán próbálták ki magukat. Nagy sikert aratott a rendőrség
Neutron Bevetési Osztálya nagy hanggal járó, de határozott és célratörő bemutatója. Voltak, akik
megpróbálkoztak füsttel telített szobából is a mentéssel, vagy számítógépen a tűzoltással. Innen sem
hiányozhatott a közúti katasztrófa, vagy éppen a polgári önvédelmi képzés lehetőségeit ismertető
harcművészeti bemutató. A város lakosai kipróbálhatták a lézeres pisztolylövészetet, vagy éppen
tanácsot kérhettek az ügyeletes magánnyomozótól is. Láthatták a Rendőrségi Múzeum betörési
relikviáit, a veszélyhelyzet felderítés eszközeit. Sok-sok jó és érdekes program várt a látogatókra, a
hasznosság mellett a szórakoztatás is célja volt a kiállításnak. Eredményt hoz, ha összefognak a
szervezetek, a vagyonvédelemben dolgozók. Persze a lehetőség nem minden, de élni is kell tudni
vele, volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Az látható volt, hogy még tanulni, gyakorolni kell a
különböző marketingfogásokat, hogy az elégedettség ne csak a látogatókban alakuljon ki, hanem
gazdaságilag is megtérüljön a rendezvény.
Eredményre azért az is utal, hogy a szakkiállítással egy időben zajló Szekszárd EXPO vásárdíját a fő
profiljában vagyonvédelemmel foglalkozó OKTEL Elektronikai Kft. kapta meg saját fejlesztésű
elektrosztatikus hangsugárzóiért. A szakkiállítás nagydíját a SÖNI 2001 kft. érdemelte ki, garázs- és
kaputechnikai eszközeiért.
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