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VAGYONVÉDELMI VEZETŐI KLUB 

  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezetének elnöksége 
- a vállalkozók kezdeményezésére - a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság tanácstermébe hívta össze a 
szakmában dolgozó vállalkozás vezetőket, melynek során két szakmai előadásra és a „Vagyonvédelmi 
Vezetői Klub” megalakítására került sor. 
  

Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezetének elnöke a rendezvényt megnyitó beszédében 
köszöntötte a meghívott vendégeket, előadókat és a megjelent vállalkozások vezetőit, képviselőit. Az 
elnök úr megnyitó beszédében kiemelte a szakmai összefogás időszerűségét és szükségességét a polgári 
vagyonvédelem társadalmi elismertségének fokozása és a szakmában dolgozók anyagi elismertségének 
növelése érdekében.  

A Vagyonvédelmi Vezetői Klub megnyitó beszéde. 
  
Az esemény fontosságát jól mutatja, hogy a kamara meghívását elfogadta és előadóként részt vett rajta 
Dr. Hatala József rendőr altábornagy úr, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke. Előadásában rövid 
összefoglalót adott a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról, párhuzamot vonva a bűnözés alakulása és a 
bűnmegelőzés hatékony működése között. Az előadását nemzetközi- és részben hazai tapasztalatokból 
vett statisztikai adatokkal és példákkal színesítette. Számos kérdés és hozzászólás hangzott el a 
rendezvényen résztvevőktől, főleg az iránt érdeklődve, hogy a bűnmegelőzési stratégia végrehajtásában 
hol lehet szerepük, hol kapcsolódhatnak be a polgári védelemben dolgozók. 
  
A második előadásban a „Kedvező és egyben új típusú pénzügyi és biztosítási szolgáltatásokról” adott 
átfogó ismertetést Dr. Bogdán Zsolt úr az SZVMSZK gazdaságfejlesztési igazgatója a jelenlévő vállalkozás 
vezetők részére. 
  
Az előadásában többek között olyan izgalmas kérdésekre kínált válaszokat, mint a megnövekedett 
vezetői felelősség kockázatának biztosítással történő csökkentése, a házipénztár rendbetételének 
lehetőségei, kedvező faktoring igénybevétele, a cég likviditásának megőrzéséhez, vagy a vállalkozás 
tőkeellátottságának növelése kockázati tőkebevonással. 
  
A két előadás elhangzása után Kárpáti Zoltán elnök úr felkérte Prépost Tibor urat, a kamara munkatársát, 
hogy a „Vagyonvédelmi Vezetői Klub” megalakulása előtt tartsa meg bevezető tájékoztatóját, majd 
vezesse le a klub, alakuló megbeszélését. 
  
Prépost úr az alakítandó klubbal kapcsolatos összefoglalójában a következő összetett kérdésre 
fogalmazott meg pozitív válaszokat: miért lenne jó egy kamara mellett működő vagyonvédelmi vezetői 
klub a vagyonvédelmi vezetőknek, a kamarának és nem utolsó sorban a szakmának. Az összefoglaló 
előadás kitért még arra, hogy a kamara milyen konkrét segítséget tud adni a klub működésével 
kapcsolatban. 
  
A jelen lévő, vagyonvédelemben dolgozó vezetők egyhangúan határoztak a klub megalakításáról, majd 
ideiglenes ügyintéző bizottságot választottak, melynek feladatául szabták, hogy folytasson tárgyalásokat 
a működés részleteivel kapcsolatosan a kamarával, készítse el a klub működési szabályzatának 
tervezetét, majd hívja össze a klub első taggyűlését.  Ennek a taggyűlésnek a feladata lesz elfogadni a 
működési szabályzatát, megválasztani a klub vezetését. A kamara – a munka segítésére – összekötőz 
bízott meg Német József alelnök úr személyében. 
  

A klub megalakulásának aktusa után Kárpáti Zoltán elnök úr értékelte a rendezvényt és köszönetet 
mondott azoknak, akik közreműködésükkel, aktív részvételükkel segítették a kamara munkáját és arra 
kérte a jelenlévőket, hogy adjunk közösen becsületet a szakmának és értéket a munkának. 
  

Kárpáti Zoltán, SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöke 
 

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 
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