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Pádár András
Nógrád megye. – Több oka is vanennek a látogatásnak – mondtaNémeth Ferenc, a Személy-, Va-gyonvédelmi és Magánnyomo-zói Szakmai Kamara országoselnöke a minap Salgótarjánban.– Egyrészt végig szoktam járnia megyéket és megnézem, hogymilyen gondjaik vannak. Ez ta-nulságos, hiszen más a gond aNyírségben, más itt és más jel-legûek a problémák Gyõrben. Amás jellegû gondokra más jelle-gû megoldások kellenek. S haezeket a más jellegû megoldá-sokat egymás mellé rakom, né-ha ellenétesek tudnak lenni.Ezért keressük a közös nevezõt,a közös hangot. A másik ok,hogy kamarai választások lesz-nek, ezért próbáltam tájékozód-ni, hogy milyen itt a pillanatnyihelyzet. Hogyan készülnek er-re, jogszerûen, törvényesenvégzik-e a munkát. Nos, meg-nyugodtam. Azt láttam, hogy itta vezetés egységes. Jó célkitûzé-seik vannak, és ezekhez meg-próbálnak munkát is rendelni.Ez nagyon fontos, mert rengete-gen tudnak jó célokat megfogal-mazni a mai magyar társada-lomban, ám sokszor tapasztal-juk, hogy a jó célok mögül hi-ányzik a következetes munka, stalán ez az egyik nagy problé-ma.– Számosan vitatják a kamaralétjogosultságát, fontosságát. Ho-gyan vélekedik errõl?– Viták gyûrûznek a kamaraháza táján, sokan hangoztatjákés óhajtják a kamarai tagság kö-telezettségének eltörlését. Érvel-nek az Alkotmánybírósággal isigazuk mellett. Az Alkotmánybí-róság majd' két évvel ezelõtt ál-lást foglalt a kötelezõ kamaraitagság kérdésében. Azt mondta,hogy ez nem alkotmányellenes.Néhányan az Európai Uniónál ismegpróbáltak eljárást kezdemé-nyezni Magyarországgal szem-ben a kamarai tagság kötelezõsé-gével kapcsolatban. Kifogásukatvégül be sem nyújtották. Egyéb-ként a szolgáltatások szabadsá-gával foglalkozó direktíváról vanszó. Azt vitatták, hogy a szolgál-tatásokat korlátozni határon át-ívelõen, hogyan és mint lehet,vagy nem lehet. Ez nem a va-gyonõröknek a tárgykörét érin-ti, hiszen az egy személyhez kö-tõdõ kötelem, a másik pedig avállalkozásokat érinti. A kettõpedig nem üti egymást. Ennekellenére vannak, akik azt mond-

ják, hogy a kamarai tagság köte-lezettségét meg kellene szûntet-ni. Azzal szoktak érvelni, hogy avagyonõrnek milyen nagy teheraz 5600 forint tagdíj egy évben.Valóban egy komoly teher. Ilyen-kor fel szoktam tenni a kérdésta kritikusoknak, hogy ha mostátadok 5600 forintot a vagyonõr-nek, akkor ettõl kezdve megja-vultak a munkakörülményei? Ja-vultak a bérezési viszonyai?Tisztult az ágazat, nincs több fe-ketefoglalkoztatás? A szolgálta-tást igénybe vevõk jobb szolgál-tatást kapnak? Az állampolgár,akivel szemben a vagyonõr in-tézkedik, hol jól, hol rosszul, job-ban érzi magát? Ki lett kénysze-rítve a tisztességes etikai ésszakmai norma? Elkészültekazok a szakmai szabványok, sza-bályok, hogy miként kell normá-lisan pénzt szállítani, csomagotátvizsgálni, rendezvényt biztosí-tani? Azt gondolom, hogy a maimagyar társadalomban a szak-mai szervezeteket, amelyekegyébként minden szakmai dön-tés mögé tudnak legitimációttenni, lásd egészségügy, építé-szek, mérnökök, azt lehet mon-dani, hogy nem szükséges mosta kamarát egyben tartani. Ez pe-dig körülbelül annyi, mintha aztmondanám, hogy nem szüksé-ges jelenleg Magyarországon azadóhivatalt fenntartani, mert hi-vatkozzunk az állampolgárokjogkövetõ magatartására és adó-fizetési moráljára. Svédország-ban lehet erre apellálni, ott le-het, mert az állampolgárok olya-nok. Vagy Németországban,ahol föl sem merül bennük,hogy megpróbáljanak adót meg-kerülni. Magyarországon megaz merül fel az emberekben,hogy megpróbálják befizetni azadójukat. Jelenleg, ha azt szeret-nénk, hogy a társadalombanrend legyen és a közbiztonságõre betöltse hivatását, akkorigenis ezt az ágazatot, ahol 130ezer ember van, valamilyen mó-don a szakmai, etikai, gazdasá-gi normákat ki tudjuk kénysze-ríteni, ezt többek között a szak-mai kamarán keresztül lehet.
– Elképzelhetõnek tartja a ka-marai tagság megszûntetését?– Elképzelhetõ, hogy nyilván-tartások nélkül végezzenek ügy-védek tevékenységet? Ne tudjuk,hogy ki az, akinél voltunk, kivelkötöttünk szerzõdést? Elképzel-hetõ, hogy az orvosok nincseneknyilvántartva, hogy ha tevékeny-kednek, ki mit, miért végzett?

Nagyon komoly állami érdek fû-zõdik egyébként az ellenõrzé-sekhez, legyünk ezzel tisztában.S ha megnézzük hogyan alakul-nak a szakmai kamarák Európá-ban: ezek olyan szakmákhoz kö-tõdõen alakultak ki, ahol egy

hétköznapi állampolgár nemtudja megítélni, hogy abban aszakmában, az a tevékenységhogyan jó, hogyan rossz, mi atisztességes. Tehát az egyszerûállampolgár hogy ítéli meg, hogyegy ügyvéd, egy orvos, egy va-gyonõr helyesen cselekedett-e?Ha megnézzük a magyar állam-polgárokat, akik nagyon sokanaz elmúlt rendszerben szociali-zálódtak, közülük sokan nemtudják, hogy most, amikor oda-lép hozzájuk valaki, és aztmondja, hogy kérem a táskáját,akkor oda kell-e adni, vagy nemkell. Tehát amikor személyi sza-badságot korlátozó intézkedésekfolynak, amikor a vagyonõrre rá-bízzák az emberek a legszemé-lyesebb titkaikat, amikor a ma-gánnyomozó többet tud a fele-ségrõl néha, mint a férj, amikora riasztórendszer kezelõi ponto-san tudják az épületek riasztásimódjait, hogy lehet bemenni, ki-jönni, akkor a kérdést így kellföltenni: kell-e ezeket nyilvántar-tani? Kell-e ezeket szûrni? Kell-e ezeket összefogni, hogy ne él-jenek vissza azzal a hatalmas in-formációmennyiséggel, amiketnap mint nap rájuk bízunk?– A vagyonõrök nagy táboramind az évek számát, mind az ál-talános tudást tekintve nagyonmegosztott. Vonatkozik ez a szak-mai felkészültségre éppen úgy,mint az ebben a szakmában nél-külözhetetlen erkölcsiségre. Ho-gyan lehet felkészültebbé, megbíz-hatóbbá tenni a vagyonõröket?– Többek között a Rendõrtisz-ti Fõiskola segítségével egy ága-zati kutatásba kezdtünk. Szoci-

ológusok, közgazdászok, krimi-nológusok dolgoznak rajta. Nemvolt bonyolult elkészíteni egysok tapasztalattal járó korfát. A130 ezer embernek a 40 száza-léka 60 év fölötti. Tíz-tizenötéven belül elveszítjük ennek az

állománynak a 40 százalékát.Van azonban egy másik problé-ma. Ez az állomány, amely jelen-leg dolgozik a vagyonvédelem-ben, mintegy 95 százaléka dol-gozott valamilyen rendvédelmiszervnél, vagy volt sorállomá-nyú katona. Vagy legalábbis atornaórán megtanulta a rend-gyakorlatokat. A következõ anagy kérdés: a most felnövõ fia-tal generáció 15–20 év múlva,mikor odaér abba a korba, hogyel tud helyezkedni ebben a szak-mában, nem rendelkezik sem-miféle rendvédelmi tapasztalat-tal, nem volt katona és még az is-kolában sem kellett a tornaóránsorba állnia. Nem ismeri azt aszót, hogy rend, fegyelem. Ezek-bõl megoldani a szakmánk után-pótlását hihetetlen nehéz lesz.Pedig nagyon jól képzett veze-tõkre lesz majd szükség, mertakik most vannak vezetõk, nagyrésze még a rendvédelembõl ér-kezett, több évtizedes tapaszta-lattal. Ha õk kiöregszenek, utá-nuk ki jön? A rendõrség állomá-nya nagyon fiatal, onnan leg-alább 25 évig nem várhatunk ki-áramlást. Tehát nekünk megkell oldanunk valahogyan egytízéves olyan idõszakot, amikorvezetés-utánpótlás megfelelõ irá-nyító szakembereit tudjuk pótol-ni. Nem csak a mára tekintünk,hanem már a jövõbe is figye-lünk.– A vagyonõri szakmát sokanmenekülésnek tartják a munka-nélküliség elkerülése érdekében.A tapasztalatok szerint a vagyon-õrök anyagi gondokkal küzde-nek, miközben gyakran hatalmas

erkölcsi és anyagi felelõsség hárulrájuk. Egyáltalán: mindenki al-kalmas erre a szakmára?– Jelenleg a vagyonõrök rend-kívül alulfizetettek. Ezen belülegy része nemhogy alulfizetett,hanem még a törvényes bérétsem kapja meg és emellett jelen-tõs részüket feketén foglalkoz-tatják. Egyenként is nagy gon-dok ezek, de halmozottan igen-csak súlyosak. Az alulfizetettbiztonsági õr, ha nincs otthonmit enni, nem tudja kifizetni aszámláit, akkor megpróbál hoz-zányúlni az õrzött vagyonhoz.Tehát elõször is biztonsági koc-kázat az alulfizetett vagyonõr.Másodszor, amikor intézkednipróbál a vagyonõr egy áruház-ban, és megfogott egy tolvajt,nem mehet el tanúskodni, mertfeketén foglalkoztatják. A szak-ma kriminológiai hatása máriselsikkad. Ha nem mehet el ta-núskodni vagy megpofozza a tol-vajt, ami jogszerûtlen, vagy nemadja át a rendõröknek, vagy haátadja, nem megy el tanúskodni,ez újabb bajok forrása. S az a ha-talmas mennyiségû pénz, amittöbb tízezer ember után ebbenaz iparágban nem fizetnek megadóra, járulékra, újabb kocká-zat. Több tízezer ember nem fognyugdíjat kapni. Most nem ér-zik, mert fiatalnak érzik magu-kat, de ez hamarosan gondot fogjelenteni. Nem kapnak egészség-ügyi ellátást, nemcsak õ, azegész családjuk sem, ha család-fenntartók. Újabb probléma.– Mindezek ügyében mit tett akamara?– Még tavaly módosítottuk évvégén a közbeszerzési törvényt,hogy a cégeknek feljebb tudjukvinni a vállalási árát. A cégek-nek ez jól kéne hogy essen, denem tudnak róla. Miért tudná-nak, ha nem olvassák a kötelezõjogszabályokat, amik az iparág-ra vonatkoznak. A közbeszerzé-si tanácsnál megfutottuk a körö-ket, bajlódunk a versenyhivatal-lal, hogy ezek az ajánlott árakne legyenek törvénysértõk. Teg-nap egyeztettem az APEH-el éstegnapelõtt a munkaügyi fel-ügyelettel, hogy hogyan és mi-lyen módon lehet ebben az ipar-ágban ellenõrizni. Bevonva arendõrséget most azon dolgo-zunk, hogy hogyan lehet úgy el-lenõrizni az iparágat, hogy aholtiszta feketefoglalkoztatás van,teljesen megkerülik a jogszabá-lyokat, engedély nélkül dolgoz-nak a cégek, és a cégtulajdono-sok nevén tucatnyi cég van, ahol

megélhetési forrás lett az adó-csalás, azokat tudják szankcio-nálni. S azoknak a vállalkozá-soknak az esetében ahol többé-kevésbé rendben vannak a dol-gok, többé-kevésbé adóznak ne aszankcionálás, hanem a figyel-meztetés legyen a mérvadó.Most ezen dolgozunk. Hogy kitudjuk kényszeríteni a munka-vállalóknak a tisztességes fize-tést.– A kamarai tagság jelentõs ré-sze kifogásolja, hogy nem tudjamire költik a tagdíjakból befolytösszegeket. Valóban mire költik apénzt?– Az országos irodán van egytitkár és egy adminisztrátor,akár csak a megyékben is és azországban lévõ 130 ezer embertösszesen mintegy ötven ember-rel látjuk el. Nincs Magyarorszá-gon még egy olyan államigazga-tási, közigazgatási vagy bármi-lyen hatóság, amely ekkora tö-meget ilyen kis létszámú appa-rátussal szolgál ki. Irodátbérlünk, persze praktikusabblenne venni, mert akkor egy idõután már nem kell bérelni. Van-nak ilyen törekvések sok irány-ban. Számos helyen mûködte-tünk jogsegélyszolgálatot, anya-gokat dolgoztatunk ki a jogalko-tók számára. Kiadványokat ké-szíttetünk a kamara központiköltségvetésébõl, ami nem csaka helyi szervezetet terheli. Szak-mai anyagokat készítünk, ma-gánnyomozói könyvet, a fegyver-kezelésrõl DVD-oktatófilmet ké-szítünk. Olyan anyagokat, amik-bõl a vagyonõr könnyen tanul.Egy részét feltesszük a honlapra.Mindez viszont pénzbe kerül.Részt veszünk különbözõ nem-zetközi rendezvényeken. Nem-zetközi konferenciákat szerve-zünk, szakmai konferenciákathozunk össze. A nyolcadik éverendezett magánnyomozói kon-ferencia már nemzetközivé te-rebélyesedett, ez Magyarországhírnevét öregbíti. Szakmai ver-senyeket rendezünk. Jelentõsaz is, hogy a kamara létrehozottegy hatmilliós segélyalapot,hogy ha a vagyonõrt valamilyenbaleset éri, megsérül, megtá-madták, akkor neki, vagy hameghal, a családjának nyúj-tunk segítséget. Szerencséreezt nem kellett még felhasznál-ni. S végül, említsük csak a nóg-rádi kamarai irodát ahol éven-te 1500–1700 ügyfelet fogad-nak ketten, s innen még senkisem ment el ügyének elintézé-se nélkül.

Biztonsági kockázat az alulfizetett biztonsági őr

Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai
Kamara országos elnöke

Schveiczer Krisztián
Salgótarján. – Eljöttünk, mert tudjuk,hogy nemzetté nem a múltba révedéstesz bennünket, hanem a tudatosanmegélt, átgondolt és értelmezett, kö-vetkeztetésekre alkalmas közös múl-tunk emlékének újra átélése, eleve-nen tartása. A nemzettudat épségé-nek ápolása ma éppúgy korparancs,mint a hõsiesség vagy a mártíromságvállalása volt vérzivataros történel-

münk meghatározó pillanataiban –kezdte köszöntõjét Székyné dr. SztrémiMelinda. A polgármester ezt követõen példáksorával igazolta mártír tábornokaink er-kölcsi magasságát a kegyetlen bosszúál-lókkal szemben. Megidézte például,hogy Damjanich Jánost törött lába miattszekéren, méghozzá szemeteskocsin vit-ték a kivégzõhelyre. A hadfi keményenszólt parancskiadásra szokott, erélyeshangján: „katonát golyó illet, nem pedig

ily kínzás”. S amikor az egyikszerzetest nyíltan sírni látta, akereszten függõ Jézusra muta-tott, mondván: „az igazságértszegeztetett keresztre”. – Az egyén valóban többretartotta a haza üdvét a sajátéleténél, ami nem azt jelenti,hogy kész volt öncélú halálthalni, de ha kellett méltóság-gal tette. Nem véletlen, hogy abosszúálló hatalom éppen et-tõl a morális nagyságtól akar-ta õket megfosztani, legalábbannyira, de talán jobban, mintaz életüktõl – emelte kiSzékyné dr. Sztrémi Melinda.A város elsõ számú vezetõjehangsúlyozta azt is: erkölcsimegújulás, lélektisztulás, kö-zösen megújított nemzeti fel-

fogás nélkül nem vergõdünk ki sem-milyen rendû-rangú gondunkból, amély válságból biztosan nem.– Az aradiak példája és üzenete ahelytállás. Azt a kötelességet, ame-lyet az élettõl kaptunk, amelyet ma-gunkra vállalunk, s amelyre feles-küdtünk, hordoznunk kell, be kellteljesítenünk. Csakis így gyõzhet ajó a rossz fölött – fûzte hozzáSzékyné dr. Sztrémi Melinda A szülõföld szeretetét klasszikusköltõk énekelt verseivel hangsúlyoz-ta a „Ne feledd a tért...” címû emlék-mûsor, amelyet a Hangraforgóegyüttes tagjai, T. Sipos Bea ésFaggyas László közremûködéséveltekinthettek meg az érdeklõdõk, vé-gezetül pedig a megemlékezés ko-szorúit helyezték el a résztvevõk aPetõfi-kunyhóban.

„Többre tartotta a haza üdvét a saját életénél”
– Mit jelenthet nekünk a kivégzett tábornokok és a hasonló sors-ra jutott áldozatok példája, köztük Batthyányi Lajossal? Az elsõ éslegfontosabb: nemzetünk él és mindannyiunk emlékezete eleven.A második: a közszabadság eszménye – hangsúlyozta keddenSzékyné dr. Sztrémi Melinda, Salgótarján polgármestere. Százakvettek részt az aradi vértanúk tiszteletére rendezett városi meg-emlékezésen, a somoskõi vár lábánál, a Petõfi emlékligetben.

Emlékezõ szavak, mécsesek, kopjafák, tisztelegve bólintó
zászlók... Újra kell élnünk múltunkat.            FOTÓ: GYURIÁN TIBOR


