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Cikluszáró ünnepség Székesfehérváron 

  
  
2011. november 17-én rendezte meg az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete a kamarai cikluszáró 
ünnepségét Székesfehérváron, a Kolibri étteremben. A 2009. december 20-án megválasztott kamarai 
tisztségviselők mandátuma – a Vagyonvédelmi törvény változása miatt – 2011. december 31-el fog 
lejárni, így ezen az összejövetelen került összegzésre és értékelésre az elmúlt két év munkája, a 
kamarai elismerések és emlékplakettek átadása.  
  
Az ünnepségen jelen voltak: 

 Gyóni András úr, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatalának tanácsnoka; 

 Vörös Ferenc rendőr ezredes úr, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány helyettese, 
rendészeti igazgató; 

 Szalai Zoltánné r. alezredes úrhölgy, Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztályvezetője; 

 Budavári Árpád r. alez. rendőrkapitány úr, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság; 

 Dr. Osváth Zsolt r.alez. rendőrkapitány úr, Sárbogárdi Rendőrkapitányság; 

 Dr. Balázs Sándor r.alez. rendőrkapitány úr, Bicskei Rendőrkapitányság; 

 Dr. Sági János r. alez. rendőrkapitány úr, Gárdony; 

 Jankó Zoltán úr, a Fm-i Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási 
Szervének Munkaügyi felügyelőség igazgatója; 

 Cseh István úr, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke; 

 Márton Zoltán úr, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség titkára; 

 Dr. Seres Gábor úr, az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának biztonsági 
referense; 

 Ábrahám Norbert úr, Árpád Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója; 

 Kulcsár Szilvia úrhölgy, Árpád Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója; 

 Antal László úr, Fejér Megyei TTK Szövetség ügyvezető elnöke; 

 Prépost Tibor úr, SZVMSZK gazdasági alelnöke; 

 Dr. Hártó Zsolt úr, SZVMSZK főtitkára; 

 Földesi Zoltán úr, SZVMSZK rendszergazda; 

 Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetének küldöttei; 

 A munkájuk elismeréseként kitüntetett vagyonvédelmi dolgozók. 
  

Csatári Tibor Sándor megyei elnök úr ünnepi beszédében tájékoztatást adott a két év alatt végzett 
kamarai munkáról és az elért eredményekről. A megyei elnök úr beszédében kiemelte, hogy a Kamara 
tevékenységére hatással bíró szervezetekkel való kapcsolataik az elmúlt két évben tovább erősödtek. 
A rövid választási ciklus alatt is több olyan új partner szervezettel és oktatási intézménnyel alakítottak 
ki munkakapcsolatot, akikkel az elmúlt két évben a közös célok megvalósítására együttműködési 
megállapodást sikerült aláírniuk. A megyei elnök úr beszédében reményét fejezte ki abban, hogy az 
önkéntes kamarai tagságra való áttérésnél, mimnél többen látják majd úgy, hogy továbbra is érdemes 
a tagságot vállalni. Az elnök úr végezetül megköszönte mindazoknak a munkáját, akik a rövid választási 
ciklusban segítették az elnöki munkáját és közös célkitűzéseiknek a megvalósítását (A beszéd 
mellékletként csatolva). 
 
Ezek után Vörös Ferenc rendőr ezredes a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány helyettese 
méltatta a Rendőrség és a Kamara között kialakult munkakapcsolatot és együttműködést.  
 
Gyóni András Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatalának tanácsnoka, Dr. Cser-Palkovics András 
Székesfehérvár MJV polgármesterének a képviseletében megköszönte a Kamara tagjainak és 
tisztségviselőinek, a polgári vagyonvédelem területén, továbbá Székesfehérvár közbiztonságának 
javása érdekében kifejtett munkásságát. Reményét fejezte ki abban, hogy a Kamara az önkéntes 
kamarai tagságra való átállást követően rövid időn belül stabilizálódni fog és töretlenül fogja továbbra is 
képviselni a szakmában dolgozók érdekeit.  
 
Jankó Zoltán úr, a Fm-i Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének 
Munkaügyi felügyelőség igazgatója rámutatott arra, hogy a Munkaügyi Felügyelet és a Kamara Közötti 
együttműködés eredményeként javult a megye területén a foglalkoztatási morál, kirívó esetek 
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nincsenek. Megköszönte a Kamara ez irányú munkáját és segítségét, amire a jövőben is szeretnének 
számítani. Készek továbbra is az együttműködésre és annak szorosabbra fonására is. 
 
Cseh István úr, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke hozzászólásában elismerésre méltónak 
találta azokat az eredményeket, amiket a Kamara megyei szervezete a rövid választási ciklusban elért. 
Méltatta a két szervezet közötti együttműködést, végezetül az elnök úr sok sikert kívánt a jelenlévőknek 
a következő választásokhoz.  
  
A beszédeket követően került sor a kamarai elismerések átadására. 
  
Harmadik alkalommal került átadásra a megyei szervezet által alapított kiváló vagyonőri cím: A magas 
kamarai elismerést az ünnepségen: Szőke István, Kovács Ferenc, Paizs Gyula, Vámosi László Imre, 
Kovács Gábor kamarai tagok vehették át. 
-. A címmel együtt személyre szóló kitüntetés, és 1 havi, a szakmai minimálbérnek megfelelő, 
pénzjutalom is járt. 
  
Kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként emlékérmet és díszoklevelet kapott: 
Hollósiné Németh Angéla. 
  
A Kamarával történő sikeres szakmai együttműködésért emlékplakett elismerésben részesült: 

 Dr. Simon László r. dandártábornok főkapitány úr; Fm-i Rendőr-főkapitányság; 
 Vörös Ferenc r. ezredes főkapitány helyettes úr; Fm-i Rendőr-főkapitányság; 
 Radetzky Jenő úr, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; 
 Pákozdi Szabolcs úr, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ igazgatója; 
 Szántó Zoltán úr, a Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ osztályvezetője; 
 Cseh István úr, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke; 
 Márton Zoltán úr, a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség titkára; 
 Dr. Seres Gábor úr, a NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főig. biztonsági referense; 
 Jankó Zoltán úr, Fm-i Kormányhivatal MMSzSz Munkaügyi Felügyelőség igazgatója; 
 Ábrahám Norbert úr, az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója; 
 Kulcsár Szilvia úrhölgy, az Árpád Szakképző Iskola és Kollégium szakmai ig. helyettese; 
 Antal László úr, a Fejér Megyei TTK Szövetség ügyvezető elnöke; 
 Dr. Lenkei Antal úr, a Biztonságodért 2001" Alapítvány Kuratóriumának elnöke; 
 Német Ferenc úr, az SZVMSZK elnöke; 
 Prépost Tibor úr, az SZVMSZK gazdasági alelnöke; 
 Dr. Hártó Zsolt úr, az SZVMSZK főtitkára; 

  
Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetének cikluszáró rendezvénye az elismerések átadását követően 
kötetlen beszélgetéssel és állófogadással zárult.  
  
Székesfehérvár, 2011. november 17. 

        Kárpáti Zoltán, titkár 
  

 

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

  

 

A TELJES ÜNNEPI BESZÉD MEGTEKINTÉSE 

  

A FEJÉR MEGYEI HÍRLAP CIKKE AZ ESEMÉNYRŐL 
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