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„Megvédelek”
Összefoglaló a III. Fejér Megyei Vagyonőr Versenyről
Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2014.05.31-én Dunaújvárosban rendezte meg a
városi lőtéren a megyében dolgozó vagyonőrök versenyét.
A szakmai rendezvény célja:

Lehetőséget biztosítani a megyében dolgozó vagyonőröknek, elméleti, gyakorlati
tudásuk és szakmai rátermettségük bizonyítására, ismereteik bővítésére, egymás
megismerésére, a vagyonvédelemben dolgozók és családtagjaik szabadidős
kikapcsolódására, ezzel a közösségi szellem erősítésére,

a vagyonvédelmi tevékenység társadalmi fontosságára való figyelemfelhívás, a
szakma népszerűsítése,
A verseny célja nemcsak a versengés maga, hanem a csapatépítés is volt, hiszen ilyenkor az
egyes vagyonvédelmi cégek dolgozói egy sokkal kötetlenebb formában találkozhattak,
oszthatták meg egymással tapasztalataikat. A megmérettetés a résztvevő csapatok
vezetőinek, valamint a zsűrinek tartott technikai értekezlettel, sorsolással, munkavédelmi
oktatással kezdődött a Dunaújvárosban. Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet
megyei elnöke megnyitó beszédét követően hét csapat mérhette össze ügyességét és tudását
elméleti, szituációs gyakorlati és lövészet versenyszámokban.
A versenyszámokról:
A verseny a szakmai munkavégzésre vonatkozó jogszabályokból összeállított tesztfeladat
megoldásából, majd egy szituációs gyakorlati feladatsor végrehajtásából állt. A
versenyfeltételek és a követelmények minden csapat számára egyformák voltak. A gyakorlati
feladatoknál újdonságnak számított, hogy, teljesen életszerű, a mindennapi munka során is
valószínűsíthető szituációkat kellett megoldaniuk a versenyzőknek.
Egyéni nevezéssel sportpisztoly lövészet is volt, ami külön díjazásban részesült.
A versenyt az izgalom és a versenydrukk mellett a jó hangulat is jellemezte. A résztvevők
felkészültségét mi sem bizonyította jobban, minthogy a verseny során kivételesen jó
eredmények születtek. A csapatversenyt a „Masters” Security Kft. csapata nyerte, második lett
az IN-KAL csapata, míg a harmadik helyen a „BRILL 2001” végzett. Dr. Varga Péter rendőrezredes Fejér megye rendőrfőkapitánya a verseny fővédnöke az első három helyezést elért
csapat tagjainak emlékplakettet és oklevelet, Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei
Szervezet megyei elnöke a csapatoknak serleget, oklevelet és a csapat tagjainak pedig
tárgyjutalmat adott át.
A lövészetre 21 fő nevezett be.
Eredmények:
1. helyezett Mórocza Árpád; 2. helyezett Dr. Fekete Zsolt; 3. helyezett Takács Attila.
Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet megyei elnöke a helyezetteknek serleget
és oklevelet, Cseh István a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke pedig tárgyjutalomban
részesítette őket.
A „Biztonságodért 2001” Alapítvány különdíját kapta az elméleti feladatok megoldásáért
Recean Roland. A gyakorlati feladatokat legeredményesebben teljesítő csapat díját pedig a
„BRILL 2001” csapata kapta Dr. Lenkei Antal kuratóriumi elnöktől, aki védnöke volt a
versenynek.
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A verseny balesetmentesen került lebonyolításra, ami a szervezők és Szücs László által
vezetett dunaújvárosi lövészklub munkáját dicséri.
Dunaújváros kiváló házigazdája volt a versenynek, amiért is az SZVMSZK Fejér Megyei
Szervezete elnöksége nevében is köszönetet mondok a verseny kezdeményezőinek és
támogatóinak Takács Titusz úrnak a Tolna Őr kft ügyvezetőjének és Udvardi Sándor úrnak a
VÉD-SZ kft ügyvezetőjének, Szőke Istvánnak a közbiztonsági rendezvénysorozat
főszervezőjének, aki lehetőséget biztosított a szakmai kamaránknak arra, hogy két
programmal is részt vegyen a XVII. Dunaújvárosi Közbiztonsági rendezvényeken.
Köszönetünket fejezem ki egyben Nagy Zoltán r. ezredes úrnak Dunaújváros
rendőrkapitányának is, aki személyesen és kollégái révén nagymértékben hozzájárult a
verseny sikeres lebonyolításához. Kiemelve Dr. Hegedüs Nóra r. alezredes asszonyt aki a
verseny zsűri elnöki feladatait, Kőhalmi László r. törzszászlós urat, aki pedig a verseny tikári
szerteágazó feladatokat látta el.
A versenyt hagyományteremtő jelleggel került megrendezésre, bízva abban, hogy jövőre még
több résztvevővel tudjuk azt megtartani.
SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN!
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