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Ünnepi elnökségi ülés Székesfehérváron 

  

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete 2013. december 10-én első alkalommal 

rendezte meg ünnepi elnökségi ülését Székesfehérváron. A rendezvény keretében betekintést 

kívántunk nyújtani az érdeklődő együttműködő partnereinknek és a szakmában tevékenykedő 

cégvezetők részére az átalakulóban lévő kamaránkról, a megyei szervezetünk által 2013. 

évben folytatott munkáról, gondjainkról és terveinkről.  

Az ünnepi elnökségi ülésen jelen volt Német Ferenc az SZVMSZK elnöke, a Fejér Megyei 

Rendőr főkapitányság képviseletében, Malét Márton r. alezredes közrendvédelmi 

osztályvezető, Szalai Zoltánné r. alezredes asszony a Székesfehérvári Rendőrkapitányság 

Igazgatásrendészeti osztályvezetője, Kertészné Varga Piroska r. őrnagy asszony a Sárbogárdi 

Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti osztályvezetője és Cseh István a Fejér Megyei 

Polgárőr Szövetség megyei elnöke. A rendezvényen részt vettek a kamara munkáját segítő 

együttműködő partnerek, cégvezetők és biztonsági vezetők. 

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete nagy hangsúlyt fordít a megyében működő 

vagyonvédelmi vállalkozások és természetes személyek korrekt és folyamatos információval 

való ellátására. A nyitott elnökségi ülés első napirendi pontjában Kárpáti Zoltán megyei elnök 

számolt be a megyei elnökség 2013. évben végzett tevékenységéről, mely beszámolót a 

jelenlévő elnökségi tagok egyhangúan elfogadtak. (A beszámoló teljes szövege a mellékletben 

megtekinthető).  

Német Ferenc elnök úr hozzászólásában méltatta a Fejér megyei szervezet 

kezdeményezését, mely rendezvényt példaértékűnek nevezett. Megköszönte a megyei 

szervezet összetartó kollektívájának a 2013. évben végzett munkáját, majd rövid tájékoztatást 

adott a kamara jelenlegi helyzetéről és jövőbeli feladatairól 

A második napirendi pontban a jelenlévők tájékoztatást kaptak a kötelező képzés és 

vizsgáztatás aktuális helyzetéről és annak során szerzett tapasztalatokról. A felkészítésről 

Makovi György Oktatási Szakcsoport vezető a vizsgáztatáson szerzett tapasztalatokról pedig 

Szalai Zoltánné r. alez asszony tartott tájékoztatást. 

Ezt követően került sor a kamarai elismerések és a 2013. évi kiváló vagyonőri cím 

átadására, mely utóbbi kitüntetést az alábbi kamarai tagok vehették át: Aranyos Miklós, 

Pongrácz Ernő, és Varga Ferenc György. 

  

Az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetének ünnepi elnökségi ülése az elismerések 

átadását követően kötetlen beszélgetéssel és fogadással zárult.  

          

Kárpáti Zoltán 

megyei elnök 

 

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ  

  

 

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 
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