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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) tisztújító 
küldöttgyűlést tartott március közepén. A százhalombattai rendezvényen a magán-
biztonsági cégek és munkavállalók szakmai érdekképviseletének egyhangúlag meg-
választott új elnöke dr. Fialka György, PhD, a biztonságtudományok doktora lett. A 
Nógrád-Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet által delegált, egyébként nógrádi 
kötődésű vezető 44 éve dolgozik biztonsági szakemberként. Az ötgyermekes apa – aki 
még január közepén kapott felkérést a kamara vezetésére – kifejezetten fontosnak 
tartja az emberek által elvárt biztonságot fenntartani, amelyhez viszont a különböző 
biztonsági szervekkel való együttműködésre, megfelelő jogszabályokra és jól kép-
zett, tisztességesen megfizetett vagyonőrökre van szükség.

Nógrád megye. Az elnökcsere 
hírével már számos sajtóorgá-
numon keresztül értesültünk, 
nekünk, nógrádiaknak pedig 
külön öröm, hogy az SZVMSZK 
országos új vezetője megyei kö-
tődéssel is rendelkezik, szűkebb 
pátriánkban él s a Nógrád-Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
kamara delegáltjaként válasz-
tották meg.

Egyes sajtóorgánumokban 
napvilágot láttak olyan kijelen-
tések, miszerint „a tárca erősza-
kolta ki az elnökcserét a kama-
rában”. A leköszönő elnök pedig 
azt mondta a választáson, hogy 
megértette a Belügyminisztéri-
um üzenetét, ezért nem is indult 
már az elnöki tisztségért. Dr. Fi-
alka György ezzel kapcsolatban 
lapunknak elmondta:

– Úgy tűnik, hogy a Belügymi-
nisztériumnak más típusú, illet-
ve koncentráltabb elképzelései 
alakultak ki a kamaráról, mint 
amit az előző vezetés tudott 
produkálni. Én olyan irányvona-
lat képviselek, amely rendsze-
res kapcsolatban van a Belügy-
minisztériummal, egyeztetünk 
és együttműködünk bizonyos 
kérdésekben. Erre gondolhatott 
Német Ferenc előző elnök is – 
közölte.

Életútját megismerve leszö-
gezhetjük, hogy szakmai múltja 
megkérdőjelezhetetlenül alkal-
massá teszi őt a szervezet ve-

zetésére. Beszélgetésünk során 
arra kértük, ossza meg velünk, 
hogyan is került kapcsolatba a 
SZVMSZK szervezetével.

Mint megtudtuk, az SZVMSZK 
egyes vezetőitől egy tanul-
mány elkészítésére kapott fel-
kérést idén januárban. Ennek 
kiindulópontja és legnagyobb 
kérdése az volt, hogy a bizton-
sági vezetők milyen működési 
modellt tartanak célszerűnek 
és megvalósíthatónak a kamara 
számára. A közelmúltban pedig 
a minisztériumból is megkeres-
ték őt, mondván támogatnák a 
tanulmányban leírtak megva-
lósítását. Továbbá jelezték azt 
is, hogy hajlandóak lennének 
megteremteni az abban szerep-
lő modell kialakításához szük-
séges feltételeket. Arról szólt 
tehát az ígéret, hogy biztosít-
ják az SZVMSZK működéséhez 
szükséges munkakörnyezetet, 
megteremtik a kötelező tagság 
bevezetésének törvényi hátte-
rét, valamint normatív pénzügyi 
támogatást adnak a közszolgá-
lati tevékenység végzéséhez.

A kamara vezetésére még 
januárban kapott felkérést, 
elfogadta s Százhalombattán 
egyedüli jelöltként választották 
elnökké.

Leszögezte, hogy rendkívül 
nehéz dologgal állnak szemben, 
mert egy lepusztult kamarát 
kell újjáépíteni és felerősíteni. A 

lepusztulás alatt viszont ne azt 
értsük, hogy szakmailag nem jól 
működött a szervezet, hanem 
hogy anyagilag olyan mérték-
ben kivérzett a kötelező kama-
rai tagság megszüntetése miatt, 
hogy szinte napi problémákkal 
küszködött már.

Megújulás
A szakember jelentős válto-

zásokat ígér a hazai vagyon-
védelmi piacon. Kijelentette, 
hogy a vagyonőröknek és az 
ágazatban érintett vállalkozá-
soknak egyaránt kötelező lesz 
a kamarai tagság, cserébe pedig 
gondoskodnak a valódi érdek-
képviseletről és a becsületes 
munka védelméről. A törvényi 
kereteket egy új magánbizton-
sági törvény adhatja meg.

A kamarának új jogosítvá-
nyokkal és funkciókkal kibővült 
szerepkört szánnak az előttünk 
álló időszakban.

Mint mondta, most jutottak el 
odáig, hogy ez az új szervezet si-
keresen megalakulhat. A parla-
mentnek a jóváhagyása viszont 
mindenképp szükséges. Ezen 
átalakulással, a különböző funk-
ciókkal és szolgáltatásokkal egy 
XXI. századi, a kor kihívásainak 
megfelelő kamarát kívánnak 
biztosítani.

Az elnök szerint csakis a kö-
telező kamarai tagság újbóli be-

vezetésével garantálható, hogy 
valódi erővel bíró, szakmai ala-
pokon nyugvó munkát végez-
hessen a megújult kamarában. 
Ha pedig tervei valóra válnak, 
jelentősen meg is emelkedne a 
szervezet taglétszáma, hiszen a 
változás az önkormányzati ren-
dészeti dolgozókat, a fegyveres 
biztonsági őröket, az it-bizton-
sági szakembereket is érintené, 
ahogyan a takarítási szolgálta-
tást nyújtó vállalkozásokat.

Védelem  
és érdemi segítség

Hangsúlyozta: nem foszto-
gatás a céljuk. A vagyonőrök-
nek jelképes tagdíjat kell csak 
fizetniük, amiért cserébe vé-
delmet és érdemi segítséget 
garantálnak nekik. A kamara 
számára pedig így biztosítható 
a vagyonőrök és a vállalkozá-
sok felelősségre vonhatósága.

Mindehhez persze olyan új 
törvényi háttérre lesz szük-
ség, amely a magánbiztonság 

szegmenseit teljes mértékben 
képes lefedni, ide sorolva a 
magánnyomozást, a biztonság-
technikát és a biztonságtech-
nikai mérnökök körét is.

A teljes vagyonvédelmi és 
magánbiztonsági ágazatot fel-
ölelő, egységes fellépést és 
mielőbbi átalakulást kíván el-
érni dr. Fialka György. Minder-
re a megoldást egy új vagyon-
védelmi törvény megalkotása 
biztosíthatja.

– A vagyonvédelmi kamará-
nak olyan testületté kell vál-
nia, amely teljes egészében a 
szakma és a dolgozók érdekeit 
képviseli, ugyanakkor ellenőrzi 
is a becsületes munka minimu-
mainak teljesülését – közölte, 
majd hozzátette: – Etikai és 
szakmai alapon kell felügyelni 
és segíteni a tagság munkáját, 
ha pedig kell, a szankcionálás-
ra is megfelelő eszközökkel 
kell rendelkeznie.

A kamara jövőbeni szerve-
zeti átalakításaira egyelőre 
nincsenek konkrét tervek. Az 

előttünk álló időszakban a bő-
vülés és fejlődés alapján kell 
meghatározni, hogy a megnö-
vekedett tagsági állományt 
mekkora vezetőséggel, hány 
munkatárssal lehet kiszolgálni. 
A rendszert a belépő tagokhoz 
kell majd alakítani, míg a szer-
vezet gazdálkodását közpon-
tosított formában, a megfelelő 
arányok figyelembevételével 
kell kialakítani – tudatta a ka-
mara új elnöke, aki mintaként 
az önkormányzati modellt tart-
ja irányadónak.

Beszélgetésünk végén a 
most zajló átszervezésről, 
konkrét feladatokról is érdek-
lődtünk. Mint megtudtuk, már-
cius 21-én kezdődött meg az 
átadás-átvétel folyamata az 
SZVMSZK előző vezetésével, 
amely egyben a szervezet gaz-
dasági és anyagi javaival való 
elszámolást, a meglévő szerző-
dések áttekintését, a tulajdoni 
viszonyok rendezését is magá-
ba foglalja.
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Megújulást, valódi érdekképviseletet és védelmet ígér az új elnök

Húszéves a megyei építész és a mérnöki kamara
Tegnapelőtt ünnepi taggyűlést tartott a Nógrád Megyei 
Építész Kamara és a Nógrád Megyei Mérnöki Kamara, 
mivel mindkét szervezet idén ünnepli fennállásának hu-
szadik évfordulóját. A Dornyay Béla Múzeumban rende-
zett szakmai összejövetel előtt a kamarák emléktáblát 
avattak megalakulásuk helyszínén, a volt METESZ-szék-
házban, illetve annak Kossuth Lajos úti falán. Mindemel-
lett a nógrádi mérnökök és építészek munkáit bemutató 
kiállítás nyílt a megyei múzeumban és egy kiadvány is 
készült a kamarák munkásságáról.

SalgótarjáN. A Nógrád megyei 
mérnökök és építészek ünnepi 
napja egy emléktábla-avatással 
kezdődött, ahol Kövesi Tibor, a 
Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 
alapító elnöke mondott beszé-
det. A megalakulásra emlékez-
ve utalt arra a történelmi múltra, 
amely még 1867-ben kezdő-
dött el azzal, hogy Budapesten 
megalakult a Magyar Mérnök és 
Építész Egylet, s beszélt arról a 
hosszú útról is, amely innentől 
kezdve az első kamarai törvény 
kivívásáig tartott. 1923-ban 
aztán ez elérkezett, s egy évre 
rá megalakult a Budapesti Mér-
nöki Kamara, amely országos 
hatáskörrel volt felruházva. 
Akkoriban komoly szakmai és 
politikai hatáskörrel rendelke-
zett ez a kör. Szálasi 1945-ben 
feloszlatta a kamarát, s legköze-
lebb csak 1988-ban merült föl a 
gondolata az újraszervezésnek, 
amelynek eredményképp 295 
szakmabeli jelenlétével meg-
alakult az új mérnöki kamara.  

Elkezdődött egy országos 
szervező-munka, és a csopor-
tosulásnak hamar háromezer 
tagja lett. 1991. június 11-én 
megalakult a mérnöki kama-
ra Nógrád megyei csoportja, 
amelynek fő feladata a szakmai 

rendezvények bonyolítása mel-
lett az irányító hatóságokkal, 
önkormányzatokkal való kap-
csolattartás volt. – A lehetősé-
gekhez mérten segítették az új 
kamarai törvény megalkotását 
is – mondta Kövesi Tibor alapí-
tó elnök, s hozzátette, hogy már 
ekkor komoly hangsúlyt fektet-
tek a közösségi élet építésére. 
– 1992-ben szervezték meg az 
első mérnökbált a Karancs Szál-
lóban, telt házzal. Ez a program 
azóta is  minden évben megren-
dezésre kerül – emelte ki, majd 
felidézte a kamarai törvény és 
a helyi kamarák születésének 
időszakát. 

Eszerint a második kamarai 
törvényt 1996. július 25-én fo-
gadta el a parlament, s ebben 
előírták a megyei kamarák meg-
alakítását. – A Nógrád Megyei 
Mérnöki Kamara és a Nógrád 
Megyei Építész Kamara is itt, a 
volt METESZ-székházban tartot-
ta alakuló taggyűlését. Előbbi 
1996. november 22-én, utóbbi 
december 5-én. A bejegyzés húsz 
éve januárban, illetve február-
ban történt meg – avatta be a 
részletekbe a hallgatóságot a 
mérnöki kamara alapító elnö-
ke. –Húsz év bőven elég idő ah-
hoz, hogy reálisan értékeljük az 

elmúlt időszakot. Az összegző 
értékelés és az új célok megfo-
galmazása azonban a májusi 
tisztújító közgyűlés feladata lesz 
– fogalmazott, majd kiemelte, 
hogy mindkét kamara sokban 
hozzájárult a társadalom fejlő-
déséhez. – Még többet tudnánk 
hozzájárulni, ha több lehetősé-
get és emellett több kötelességet 
kapnánk a döntéshozóktól – hív-
ta fel a figyelmet Kövesi Tibor. 

Az emlékező gondolatok után 
Bózvári József, a Nógrád Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke és Ke-
nyeres István, a Nógrád Megyei 
Építész Kamara elnöke leleplez-
ték az épület falán elhelyezett 
emléktáblát, majd a jelenlévők 
megkoszorúzták azt. 

A Dornyay Béla Múzeumban 
délután négy órakor kezdődött 
a két szakmai szervezet közös 
ünnepi taggyűlése, ahol Skuczi 
Nándor, a Nógrád Megyei Ön-
kormányzat Közgyűlésének 
elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket. Hozzászólásában azt 
hangsúlyozta, hogy véleménye 
szerint nagy szükség lenne az 

építészekre és a mérnökökre a 
közigazgatásban is. Erről szól-
va így fogalmazott: – Annyira 
egzaktul és jól megformálni a 
körülöttünk lévő világot más 
nem tudja. Művészi irányt is 
belevisznek a tervezésbe, ez 
a munkájuk másik szépsége – 
mondta, majd hozzátette, hogy 
bízik abban, hogy a következő 
időszakban a megyénkbe érke-
ző támogatások révén pezsgés 
fog megindulni térségünkben, 
Nógrád megye újra fejlődő pá-
lyára tud állni. – Azt kívánom, 
hogy legyenek együtt még húsz, 
negyven, sőt százhúsz évig, fog-
janak össze, tegyünk meg min-
dent azért, hogy fejlődjön Nóg-
rád megye! –szólt a tagokhoz 
Skuczi Nándor megyei közgyű-
lési elnök, majd dr.  Hajnóczi 
Péter, a Magyar Építész Kamara 
országos elnöke köszöntötte a 
nógrádi szervezeteket az év-
forduló alkalmából. Kiemelte, 
hogy a demokráciában meg 
kell osztani a hatalmi funk-
ciókat, s ebben a különböző 
szakmai csoportosulásoknak is 

szerepet kell szánni. Elmondá-
sa szerint szavazati jogunk egy 
részét a kormányra adjuk, egy 
részét az önkormányzatra, egy 
részét pedig a foglalkozásunk 
megválasztásakor adjuk annak 
a tömörülésnek, amelyhez ez-
által tartozunk. 

Kenyeres István, a Nógrád 
Megyei Építész Kamara elnöke 
az alakulásra emlékezve meg-
fogalmazta, hogy akkoriban 
tele voltak várakozással. Azó-
ta sok minden megváltozott, 
de az elvárások megmaradtak. 
– Szeretnénk megélni a mun-
kánkból –mondta, s hozzátette, 
hogy a nagy cégek tönkreme-
netelével ez nagyon nehézzé 
vált. Véleménye szerint még 
mindig a változások korát éljük 
és többek között a település-
rendezés területén is új irány 
van kialakulóban. 

Harkai Miklós Zoltán, a Nóg-
rád Megyei Mérnöki Kamara el-
nökségi tagja volt a levezetője 
az ünnepi közgyűlésnek, aki vé-
gül, de nem utolsó sorban Bóz-
vári Józsefet, a Nógrád Megyei 

Mérnöki Kamara elnökét szólí-
totta a mikrofonhoz. Beszéde 
előtt arra kérte a tagságot, hogy 
emlékezzen meg a már elhunyt 
kamarai tagokra, majd többek 
között arról fejtette ki vélemé-
nyét, hogy mit jelent a kamara 
a tagságnak. –Mi alkotjuk a ka-
marát, mi magunk vagyunk a 
kamara. Tehát azt kapjuk, amit 
adunk a kamarának –hívta fel 
a figyelmet, majd egy szakmai 
dologról, a továbbképzések 
jövőjéről szólva elmondta, 
hogy szerinte a „távképzés”, az 
„e-learning” a képzések jövője. 
Az elnök köszöntötte az évfor-
duló kapcsán a megjelenteket, 
s megköszönte a múzeumnak a 
kitűnő helyszínt. 

A taggyűlés a Himnusz el-
hangzásával kezdődött, a vé-
gén pedig a Szózattal zárult.  A 
nap végén Kenyeres István, a 
megyei építész kamara elnöke 
megnyitotta a közgyűléshez 
kapcsolódó, a megyei építé-
szek munkáját bemutató kiál-
lítást.

Lakatos Kati

Névjegy

Dr. Fialka György PhD évtizedek óta dolgozik biztonsági 
szakemberként. Elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, tavaly pedig 
befejezte a doktori iskolát, a biztonságtudományok doktora 
lett. A Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületét 12 évig vezette, 
a Magyar Bankszövetség Bankbiztonsági Munkabizottságának 
volt az elnöke, a Rendészettudományi Társaság tagja, jó ideig 
elnökségi tagként is tevékenykedett. Jártas a humán- és az in-
formatikai biztonság, valamint a biztonságtechnika területén, 
eredeti végzettségét tekintve villamosmérnök-informatikus. 
Huszonkét évet töltött a rendőrségen, majd újabb két évtizedet 
a civil szférában. A magánbiztonsági iparággal való kapcsolata 
sok éves múltra tekint vissza: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Magánbiztonsági Tanszékének oktatója, vizsgáztatója, az ottani 
oktatói tanács elnöke, tankönyvíró, az NKE RTK MÖRT Oktatási 
Tanács elnöke. Öt gyermeke van, négy leány és egy fiú, valamint 
négy unokája. Hobbija és szakmája a biztonság védelme.

Dr. Fialka György PhD

A Nógrád megyei mérnökök és építészek kamaráik fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelték március 28-án. Többek kö-
zött emléktáblát avattak az alakulás helyszínén.


