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Cikluszáró ünnepség Székesfehérváron 
  
 
2009. október 28-án került megrendezésre az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete cikluszáró 
ünnepsége Székesfehérváron a Kolibri étteremben. A 2003 – ban megválasztott kamarai 
tisztségviselők mandátuma 2009.november 17-vel fog lejárni, így ezen az összejövetelen 
került összegzésre és értékelésre az elmúlt hat év munkája, a kamarai elismerések és 
emlékplakettek átadása.  
 
Az ünnepségen jelen voltak: 

 Vörös Ferenc rendőr ezredes a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány 
helyettese, 

 dr. Fazekas Éva Szilvia r. alezredes a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
Igazgatásrendészeti osztályvezetője 

 Cseh István a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke 
 Dr. Seres Gábor az APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóságának biztonsági 

referense 
 Fejér megye hat városának Polgármestereinek képviselői a városi rendőrkapitányok 

és Igazgatásrendészeti Osztályok vezetői 
 A megyei szervezet leköszönő és újonnan megválasztott megyei küldöttei. 
 A munkájuk elismeréseként kitüntetett vagyonvédelmi dolgozók. 

 
A megyei elnök úr ünnepi beszédében a következő kérdésekről adott számot: 

 Hogyan vette ki a Fejér Megyei Szervezet a részét az Országos Szervezet 
munkájából? 

 Milyen tevékenységet folytatott a Kamara és a Fejér Megyei Szervezet a tagság 
érdekében? 

 Az elmúlt hat év alatt a Fejér Megyei Szervezete Elnöksége hogyan látta el a 
feladatait? 

 
A megyei elnök úr beszédében kiemelte, hogy a Kamara tevékenységére hatással bíró 
szervezetekkel való kapcsolataik erősödtek és a jövőben is azon munkálkodnak, hogy a 
partneri kapcsolataikat még szorosabbá tegyék.  
 
Példaértékűnek nevezte Csatári Tibor megyei elnök úr azt a együttműködési kapcsolatot, ami 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Fejér megyei Szervezet között a Kamara 
megalakulása óta kialakult. Szeretnék, ha a következő öt évben is megmaradna ez a kiváló 
kapcsolat közöttük és tovább bővíthetnék az együttműködés területeit. 
 
A Kamara jövőt illető tervei közül a legfőbb célkitűzés az, hogy a polgári személy-, és 
vagyonvédelmet olyan jól képzett, társadalmi megbecsültségnek örvendő szakmává 
fejlesszék, ahol a szakmában tevékenykedők biztos megélhetést, szakmai karriert érhetnek 
el. 
 
Csatári Tibor megyei elnök ünnepi beszédének zárásaként a leköszönő elnökség nevében jó 
munkát és sok sikert kívánt, a 2009. november 17-én megválasztásra kerülő új elnökségnek. 
Ezt követően került sor a kamarai elismerések átadására. 
 
A Kamara Fejér Megyei Szervezete és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közötti sikeres 
szakmai együttműködés elismeréseként díszoklevelet és plaketteket kapott: dr. Simon László 
r. dandártábornok főkapitány úr, Vörös Ferenc r. ezredes főkapitány helyettes valamint, Dr. 
Fazekas Éva megyei Igazgatásrendészeti Osztályvezető. 
 
Fejér megye hat Rendőrkapitányságának kapitányai és a kapitányságok Igazgatásrendészeti 
Osztályai a kiváló együttműködésért díszoklevelet és plakettet vehetett át. 
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Első alkalommal került átadásra a megyei szervezet által ez évben alapított kiváló vagyonőri 
cím is, amit ezt követően minden évben csak öt - a polgári személy-, és vagyonvédelemben 
dolgozó – személynek lehet odaítélni.  
 
A magas kamarai elismerést az ünnepségen: - Fodor István, Juhász József, Németh József, 
Selmeczki József, és Szabó László vehette át. A címmel együtt személyre szóló kitüntetés, 
oklevél és 100.00Ft,- értékű ajándékutalvány jár. 
 
Az elmúlt hat évben végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a vagyonvédelmi cégek 
felterjesztése alapján 8 biztonsági őr kapott, emlékérmet és díszoklevelet. 
A Fejér Megyei Szervezet megalakulása óta végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként 
díszoklevelet, emlékérmet és jutalmat vehettek át a megyei szervezet dolgozói: Kárpáti Zoltán 
titkár és Molnár Lászlóné ügyintéző. 
 
Végezetül a Kamara pénzügyi és gazdasági helyzetének stabilizálása érdekében végzett 
kiemelkedő munkájának elismeréseként Prépost Tibor országos gazdasági alelnök úr 
díszoklevélben és plakettben részesült. 
 
Az elismerések átadása kötetlen beszélgetéssel és állófogadással zárult. 

 
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 


