
Kiváló Vagyonőr kitüntetés átadása. 
 
A szakma kiválóságai átvették a 2010. évi kitüntetést. 
 
A Személy-, Vagyonvédelemi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) Veszprém Megyei Szervezete 
december 9-én átadta a Kiváló Vagyonőr kitüntetést Veszprémben, a Fejesvölgy Vendéglőben. 

 
Azok részesültek ebben a kitüntetésben, akikről kollegáik úgy gondolták, hogy kiváló munkát végeznek és a 
mindennapokban példamutató a helytállásuk. 
 
– Ennél a kitüntetésnél azonban nem a pénz számít, hanem az, hogy kitől kapják. Mi adjuk át, de akik igazán 
adják, azok a személy- és vagyonőrök, azaz a kollégák. Ezúton gratulálok mindenkinek! Egy embert emelnék ki, 
aki a legjobbak között is a legjobb, ő pedig Deutsch János – mondta Kozma Tibor, a kitüntetést odaítélő bizottság 
elnöke s arról tájékoztatta a szakma legjobbjait, hogy a díj mellé pénzjutalom is jár, a mindenkori minimálbér 
kétszerese.  
 
A Kiváló Vagyonőr díjat, elsőként az országban, 2005-ben alapította az SZVMSZK Veszprém Megyei Szervezete – 
ismertette az előzményeket Sánta Károly elnök s elmondta, a kamara szeretné országszerte meghonosítani ezt a 
szép hagyományt. 
 
Sánta Károly és Kozma Tibor átadták a Kiváló Vagyonőr kitüntetést Deutsch Jánosnak, Lukács Zoltánnak, Reizinger 
Szabolcsnak, Varga Rezsőnek és Zsombók Tibornak. 
 
A kitüntetések átadása után Sánta Károly értékelte a 2010-es évet. A kamara több mint tíz éves működése során 
jelentős eredményeket ért el, ezek igazolják a létjogosultságát. A személy- és vagyonőr tevékenységen belül 
tagjai számos speciális helyen látják el a feladataikat, beleértve a magánnyomozói munkát is, mondta az elnök. 
 
– Le kellett fektetni a szakma alapjait. Létrehoztuk a Vagyonőr Alapítványt, az ide befolyt összegeket pedig mindig 
a nehéz helyzetbe kerülők között osztottuk szét, olyan kollégáknak adtunk, akik önhibájukon kívül kerültek 
hátrányos élethelyzetbe. A vörösiszap-katasztrófa károsultjai közül öt főnek tudtunk az elsők között segítséget 
nyújtani – mondta Sánta Károly. 
 
A pozitív eredményeken kívül az elnök beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban sok támadás érte a kamarát. 
A parlament elé került egy tervezet, amely a kötelező kamarai tagság megszüntetéséről szól. Az évenkénti díj 
közel 6000 forint, nem megfizethetetlen összeg. A kamarára szükség van, hiszen csak így tartható fenn a 
megfelelő szakmaiság. Ezért is szeretnék az alapképzést és a továbbképzés lehetőségeit felügyelni, 
tanfolyamokat szervezni, ezzel is egységesítvén a szakmát. 
 
A rendezvény ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult, amelyen a részvevők megvitathatták a jövőre vonatkozó 
terveiket és észrevételeiket. 

 


