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2010. április 06. 

 

Dátum: 2010. április 06. 

Médium:  

Police.hu 

Szerző: ORFK Szóvivői Iroda 

Cím:  

Emlékplakett 

Link: http://www.police.hu/sajto/sajtoszoba/orf100406_02.html?query=kamara%202010 

 

Dr. Bencze József r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamarával való hatékony együttműködés érdekében kifejtett munkájáért 

emlékplakettet kapott Szurmay Lászlótól, a kamara cégének ügyvezetőjétől múlt héten csütörtökön. 

 

 
 

2010. április 12. 

 

Dátum: 2010. április 12. 

Médium:  

Zalaihírlap Online 

Szerző: Arany Gábor 

Cím:  

"Nekünk tulajdonképpen jól jött a gazdasági válság" 

Link: http://www.zalaihirlap.hu/cimlapon/20100412_nekik_jol_jott_a_vasag 

 

Komoly kockázatot jelent az alulfizetett őr, vallja Német Ferenc, a személy-, vagyonvédelmi és 

magánnyomozói szakmai kamara országos elnöke. 

A gazdasági válság közvetve jót tette a szektorban dolgozóknak, fogalmazott minap Német Ferenc a 

személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara országos elnöke. 

- Nekünk tulajdonképpen jól jött a gazdasági válság. A megbízók először ugyan csökkentették a 

vagyonvédelemre fordított pénzt, de hamar kiderült, drága lett az olcsó, mert a gyengén fizetett őr 

gyengén dolgozik - kezdte Német Ferenc. - Nem akadályozza meg a lopásokat vagy épp elriasztja a 

vevőket a fellépésével. Ezért már azt tapasztaljuk, hogy egyre több helyen inkább megfizetik a 

színvonalasabb munkát - mondta. 

A szakma a működését szabályozó 2005-ben elfogadott törvény finomítását szeretné elérni. Nemzeti 

rendészeti stratégiában fogalmazták meg 2008-ban, hogy mely biztonsági szervezetnek mi a feladata. 

Mi tartozik a rendőrségre, mi a civil biztonsági szolgálatokra. Ezeknek a feladatoknak hol a határa, és 

miként legyen a kapcsolódási pontokon zökkenőmentes az együttműködés. A dokumentum végül 

nem került a parlament elé, pedig ehhez igazodva lehetne megalkotni az új magánbiztonsági 

törvényt, figyelembe véve benne az uniós elvárásokat is. 

http://www.police.hu/sajto/sajtoszoba/orf100406_02.html?query=kamara%202010
http://www.zalaihirlap.hu/cimlapon/20100412_nekik_jol_jott_a_vasag
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- Jogokat, kötelezettségeket szeretnénk újra szabályoztatni. A magánbiztonsági cégek dolgozói 

munkájuk során állampolgárokkal szemben intézkednek, alkotmányos jogokat nem sérthetünk. Nem 

vehetünk át rendőrségtől jogosítványokat, feladatunk a megelőzés és az őrzés. A bűnüldözés pedig 

nem, noha megbízóink gyakran szeretnék ezt a kört tágítani. Például, azzal, hogy az áruházban 

nézelődő, nem vásárló vevőt is ellenőriztetnék, mert gyanúsnak tartják - mondta. 

A jelenlegi szabályozást is több részletében pontosítanák. 

- Például meg kellene határozni a kötelező védelmi szinteket az egyes ágazatokban - említette. - A 

kritikus infrastruktúrák, kommunikáció, energiaszektor, közlekedés, ivóvízellátás védelmi feladatait. 

Ezek zöme ugyanis privatizált, és gazdasági visszaeséskor az első költség, amit lefaragnak, az az őrzés-

védelem. Ezzel viszont a cég biztonsága és ezzel közvetve az állam működése, az emberek ellátása 

kerülhet veszélybe. Tehát elő kellene írni a kötelező és megfelelő színvonalú védelmet. Be kellene 

vezetni a biztonsági cégek minősítését is, ami meghatározná, hogy ki, milyen feladat ellátására 

alkalmas - folytatta. 

Német Ferenc sikerként említette, hogy a közbeszerzési törvény módosításával elérték a fekete 

foglalkoztatás visszaszorítását, mert kimondták, nem lehet érvényes az az ár, ami jelentősen eltér a 

szakmai szervezetek ajánlott árától. 

- Mi csak annyit mondunk meg, mi a legkisebb összeg, ami még tartalmazza közterheket is. Ez ügyben 

sokat csatáztunk a versenyhivatallal, mert ezt kartellezésnek tekintették. Végül belátták, hogy a 

versenyt az sérti, ha valaki törvénysértő módon működhet a piacon. A pénzintézeteknél már jellemző 

az 1000-1200 forintos óránkénti vállalási díj, miközben a piacon ennek feléért is ajánlja magát 

vállalkozás, de ez utóbbi díjból már adót, járulékokat nem lehet kifizetni, tehát ezek a cégek 

ügyeskednek. Emellett önmagában komoly kockázatot jelent az alulfizetett őr. Tehát ezt a 

bankszektorban már felismerték, ott nem engedik a fekete foglalkoztatást. Miközben egyes 

számítások szerint a szektorban dolgozók 76 százalékát szabálytalanul, 49 százalékát pedig feketén 

foglalkoztatnak. A mértéket jelzi, hogy a gazdaságot kifehérítő csomag részeként bevezetett nulla 

adóigazolás nyomán 7200 vagyonvédelmi cégből 3700 eltűnt a piacról. A többiek elmaradtak a 

közterhekkel, adófizetéssel és szándékuk sem volt ezt rendezni. Néhányan próbáltak újraalakulni, de 

ezt sikerült megakadályozni. Ebben a szektorban 120 ezren dolgoznak, nem akarjuk ellehetetleníteni 

a szakmát, de védeni kell a tisztességesen dolgozókat - szögezte le. 

- Úgy látom, elmozdultunk a holtpontról, ha nem is javul mindenki helyzete azonnal, de lassan 

előrelépünk. Sok cég keres biztonsági őrt, miközben rengetegen vannak közülük állás nélkül. A jól 

képzett, megbízható szakember már hiánycikk. De nehéz rávenni a biztonsági őröket, hogy képezzék 

magukat, mert a havi 3-400 órás munka mellett a tanulás nagy teher - ismerte el. 

Német Ferenc szólt arról is, hogy a szakmában dolgozók veszélyezettsége nőhet a képzés elmaradása 

miatt. Évente 6-8 biztonsági őr veszti életét munka közben. 

- Évekkel ezelőtt előre jeleztük a sport-huliganizmus, a szélsőségek megjelenését, a bankok elleni 

támadások elszaporodását. Várhatóak túszszedések is és legújabb veszélyként az emberrablások 

megjelenését prognosztizáljuk azzal párhuzamosan, hogy mind több helyen látható jelei vannak a 

feltűnő anyagi gyarapodásnak, ami a bűnözők számára célpontot jelenthet - foglalta össze. 
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2010. április 13. 

 

Dátum: 2010. április 13. 

Médium:  

Zalaihírlap 

Szerző: -- 

Cím:  

Változó biztonsági szakma 

 

Zalaegerszeg (ag) - A válság közvetve jót tett a szektorban dolgozóknak, fogalmazott minap Német 

Ferenc, a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara országos elnöke. 

- A megbízók a válság miatt először csökkentették a vagyonvédelemre fordított pénzt, de hamar 

kiderült, drága lett az olcsó, mert a gyengén fizetett őr gyengén dolgozik - kezdte Német Ferenc. - 

Nem akadályozza meg a lopásokat vagy épp elriasztja a vevőket a fellépésével. Ezért azt tapasztaljuk, 

hogy egyre több helyen inkább megfizetik a színvonalasabb munkát.  

A szakma a működését szabályozó 2005-ben elfogadott törvény finomítását szeretné elérni. Nemzeti 

rendészeti stratégiában fogalmazták meg 2008-ban, hogy mely biztonsági szervezetnek mi a feladata. 

Mi tartozik a rendőrségre, mi a civil biztonsági szolgálatokra. Ezeknek a feladatoknak hol a határa, és 

miként legyen a kapcsolódási pontokon zökkenőmentes az együttműködés. A dokumentum nem 

került a parlament elé, pedig ehhez igazodva lehetne megalkotni az új magánbiztonsági törvényt, 

figyelembe véve benne az uniós elvárásokat is. 

- Jogokat, kötelezettségeket szeretnénk újra szabályoztatni. A magánbiztonsági cégek dolgozói 

munkájuk során állampolgárokkal szemben intézkednek, alkotmányos jogokat nem sérthetünk. Nem 

vehetünk át rendőrségtől jogosítványokat, feladatunk a megelőzés és az őrzés. Ám a bűnüldözés 

nem, noha megbízóink gyakran szeretnék errefelé tágítani a kört - mondta. 

A jelenlegi szabályozást is több helyen pontosítanák.  

- Meg kellene határozni a kötelező védelmi szinteket az egyes ágazatokban - említette. - A kritikus 

infrastruktúrák, kommunikáció, energiaszektor, közlekedés, ivóvízellátás védelmi feladatait. Ezek 

zöme ugyanis privatizált, és gazdasági visszaeséskor az első költség, amit lefaragnak, az az őrzés-

védelem. Ezzel viszont a cég biztonsága és ezzel közvetve az állam működése, az emberek ellátása 

kerülhet veszélybe. Tehát elő kellene írni a kötelező és megfelelő színvonalú védelmet. Be kell 

vezetni a biztonsági cégek minősítését, ami meghatározná, hogy ki, milyen feladat ellátására 

alkalmas. 

Német Ferenc sikerként említette, hogy a közbeszerzési törvény módosításával elérték a 

feketefoglalkoztatás visszaszorítását, mert kimondták, nem lehet érvényes az az ár, ami jelentősen 

eltér a szakmai szervezetek ajánlott árától.  

- Mi csak annyit mondunk meg, mi a legkisebb összeg, ami még tartalmazza a közterheket is. Ez 

ügyben sokat csatáztunk a versenyhivatallal, mert ezt kartellezésnek tekintették. Végül belátták, hogy 

a versenyt az sérti, ha valaki törvénysértő módon működhet a piacon. A pénzintézeteknél már 

jellemző az 1000-1200 forintos óránkénti vállalási díj, miközben a piacon ennek feléért is ajánlja 
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magát vállalkozás, de ez utóbbi díjból már adót, járulékokat nem lehet kifizetni, tehát ezek a cégek 

ügyeskednek. Emellett önmagában komoly kockázatot jelent az alulfizetett őr. A bankszektorban ezt 

már felismerték, ott nem engedik a feketefoglalkoztatást. Miközben egyes számítások szerint a 

szektorban dolgozók 76 százalékát szabálytalanul, 49 százalékát pedig feketén foglalkoztatnak. A 

mértéket jelzi, hogy a gazdaságot kifehérítő csomag részeként bevezetett nulla adóigazolás nyomán 

7200 vagyonvédelmi cégből 3700 eltűnt a piacról. Néhányan próbáltak újraalakulni, de ezt sikerült 

megakadályozni. Ebben a szektorban 120 ezren dolgoznak, nem akarjuk ellehetetleníteni a szakmát, 

de védeni kell a tisztességesen dolgozókat - szögezte le. 

- Úgy látom, elmozdultunk a holtpontról, ha nem is javul mindenki helyzete azonnal, de lassan 

előrelépünk. Sok cég keres biztonsági őrt, miközben rengeteg közülük az állás nélküli. A jól képzett, 

megbízható szakember már hiánycikk, de nehéz rávenni a biztonsági őröket, hogy képezzék magukat, 

mert a havi 3-400 órás munka mellett a tanulás nagy teher - ismerte el a kamara országos elnöke.  

 

 
 

2010. április 16. 

 

Dátum: 2010. április 16. 

Médium:  

Securifocus 

Szerző: -- 

Cím:  

Securex 10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi szakkiállítás 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1848 

 

A védelmi szakmák hazai legjelentősebb üzleti fóruma a Securex 10. Nemzetközi munka-, tűz- és 

biztonságvédelmi szakkiállítás 2010. május 4–7. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban! 

A kétévente jelentkező SECUREX szakkiállításra 2010-ben az IPAR NAPJAI rendezvénycsokor 

keretében kerül sor. A rendezvény az érintett szakterületek legjelentősebb hazai fóruma, a külföldi 

kiállítók és látogatók révén pedig regionális, nemzetközi jellegű is. 

A 2010. évi SECUREX a legújabb munka-, tűz és biztonságvédelmi termékek, szolgáltatások 

bemutatása mellett kapcsolódó szakmai rendezvényekkel, konferenciákkal várja a piaci szereplőket – 

fejlesztőket, gyártókat, forgalmazókat, telepítőket, az egyéni és intézményes vevőket. 

A kiállítás honlapján online regisztráció működik, mely ingyenes belépésre jogosít a kiállításra: 

http://www.securex.hu/online-regisztracio 

A kiállítás védnöke: SZVMSZK (Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara) 

A rendezvény együttműködő szakmai partnerei: az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi 

Főfelügyelőség), az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), a TSZVSZ Magyar Tűzvédelmi 

Szövetség és az SZK – Service Kft. 

SECUREX – Konferencia program: 

Fókuszpont tavaszi kampánynyitója a biztonságos karbantartásról 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1848
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Szervező: OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) 

Helyszín: Konferencia Központ „Kék terem” 

Időpont: 2010. május 4. (kedd) 11.00– 13.00 

Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért 

Szervező: OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) 

Helyszín: Konferencia Központ „Zöld terem” 

Időpont: 2010. május 5. (szerda) 10.00– 12.00 és 14.00-16.00 

Regisztráció szükséges: a sajto@ommf.gov.hu-n 

Épített környezetünk tűzvédelme 

Szervező: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Tűzvédelmi Szolgáltatók Szövetsége 

Helyszín: „G” pavilon konferencia terem 

Időpont: 2010. május 5.(szerda) 11.00 – 16.00 

Az ellátási lánc biztonsága 

Szervező: MLE (Magyar Logisztikai Egyesület) 

Helyszín: "A" pavilon Kiállítói Fórum 

Időpont: 2010. május 5. (szerda) 14.00-17.00 

Munkahelyi öltözet és egyéni védőeszközök az iparban 

Szervező: U4 Reklámiroda 

Helyszín: Konferencia Központ „Zöld terem” 

Időpont: 2010. május 6. (csütörtök) 10.30 – 14.00 

Munkavédelmi filmszemle és kerekasztal beszélgetés 

Szervező: OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) 

Helyszín: Konferencia Központ „Nagy terem” 

Időpont: 2010. május 6. (csütörtök) 11.00– 17.00 

Munkavédelmi Fórum az OMFI szervezésében: Munkahelyi határértékek jelentősége a 

megelőzésben és a munkahigiénés vizsgálatok helyes gyakorlatának fontossága a munkáltatók 

megelőző gyakorlatában 

Szervező: OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség) felkérésére az OMFI 

(Országos Munkahigiéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet) 

Helyszín: 25.pavilon (EU Központ) 

Időpont: 2010. május 7. (péntek) 10.30– 13.00 

Regisztráció szükséges: a sajto@ommf.gov.hu-n 

Ipari alpintechnika bemutató 

Szervező: MIAOE (Magyar Ipari Alpintechnikát Oktatók Érdekvédelmi Egyesülete) 

Helyszín: OMMF stand „A” pavilon 303E 

Időpont: 2010. május 6-7. (csütörtök-péntek) 10.30-tól két óránként 

Egyidejű szakkiállítások: Industria, ElectroSalon, Chemexpo, Ökotech 
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Az öt nemzetközileg elismert szakkiállítást magába foglaló IPAR NAPJAI esemény, biztosítja a 

megjelenő iparágak egymás közötti szinergiájának kihasználását, a célzott alkalmazási területek 

direkt elérését, a szélesebb látogatói kört. 

A kiállításokról bővebb információ: 

www.industria.hu, www.electrosalon.hu, www.chemexpo.hu, www.okotech.hungexpo.hu 

További kísérőesemények: „Csodás elektrotechnika” bemutató, Zöld iroda, Gép börze, „Energiáról 

másképp – Népszerű fizika” 

2010-ben először ÁLLÁSBÖRZE! Kiállításaink alkalmával egyedülálló lehetőség kínálkozik a szakmát 

érintő aktuális álláslehetőségek böngészésére, álláshirdetések feladására is, amelyben partnerünk a 

műszaki, mérnöki területek állásközvetítő portálja, a MÉRNÖKÁLLÁSOK.hu. 

Vegyen részt Ön is az év legjelentősebb ipari rendezvényén! 

 

 
 

Dátum: -- 

Médium:  

Lánglovagok.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi szakkiállítás 

Link: http://www.langlovagok.hu/rendezveny/178_10-nemzetkozi-munka--tuz--es-biztonsagvedelmi-szakkiallitas 

 

Időpont: 2010. május 4-7. 

Helyszín: HUNGEXPO Budapesti Vásárközpont 

A kétévente jelentkező SECUREX szakkiállításra 2010-ben az IPAR NAPJAI rendezvénycsokor 

keretében kerül sor. A rendezvény az érintett szakterületek legjelentősebb hazai fóruma, a külföldi 

kiállítók és látogatók révén pedig regionális, nemzetközi jellegű is. 

A 2010. évi SECUREX a legújabb munka-, tűz és biztonságvédelmi termékek, szolgáltatások 

bemutatása mellett kapcsolódó szakmai rendezvényekkel, konferenciákkal várja a piaci szereplőket – 

fejlesztőket, gyártókat, forgalmazókat, telepítőket, az egyéni és intézményes vevőket. 

A kiállítás honlapján online regisztráció működik, mely ingyenes belépésre jogosít a kiállításra: 

www.securex.hu/online-regisztracio   

A kiállítás védnöke: 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) 

A rendezvény együttműködő szakmai partnerei: 

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) 

Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetsége (TSZVSZ) 

SZK-Service Kft. 

 

 

http://www.langlovagok.hu/rendezveny/178_10-nemzetkozi-munka--tuz--es-biztonsagvedelmi-szakkiallitas
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SECUREX – Konferencia program: 

2010. május 4. (kedd) 

11:00-12:00; 14:00-16:00 Fókuszpont tavaszi kampány nyitója a karbantartás témakörben 

Szervező: Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség 

Helyszín: Konferencia Központ, Kék terem 

Regisztráció: sajto@ommf.gov.hu 

2010. május 5. (szerda) 

11:00-16:00 Épített környezetünk tűzvédelme 

Szervező: OKF, TSZVSZ 

Helyszín: "G" pavilon, Konferencia terem 

2010. május 6. (csütörtök) 

10.30-14.00 Munkahelyi öltözet és egyéni védőeszközök az iparban 

Szervező: U4 Reklámiroda 

Helyszín: Konferencia Központ, Zöld terem 

2010. május 7. (péntek) 

10.30-16.00 Munkavédelmi határértékek jelentősége a megelőzésben és a munkahigiénés vizsgálatok 

helyes gyakorlatának fontossága a munkáltatók megelőző gyakorlatában 

Szervező: OMMF felkérésére az Országos Munkahigiéniás és Foglalkozás-egészségügyi Intézet 

Helyszín: EU Központ, 25. pavilon 

További programok: 

Ipari alpintechnika bemutató 

Szervező: Magyar Ipari Alpintechnikát Oktatók Érdekvédelmi Egyesülete (MIAOE) 

Helyszín: OMMF stand "A" pavilon 303E 

Időpont: 2010. május 6-7. (csütörtök-péntek) 10.30-tól két óránként 

Egyidejű szakkiállítások: Industria, ElectroSalon, Chemexpo, Ökotech 

Az öt nemzetközileg elismert szakkiállítást magába foglaló IPAR NAPJAI esemény, biztosítja a 

megjelenő iparágak egymás közötti szinergiájának kihasználását, a célzott alkalmazási területek 

direkt elérését, a szélesebb látogatói kört. A kiállításokról bővebb információ: www.industria.hu, 

www.electrosalon.hu, www.electrosalon.hu, okotech.hungexpo.hu 

Kísérőesemények: "Csodás elektrotechnika" bemutató, Zöld iroda, Gép börze, "Energiáról másképp – 

Népszerű fizika" 

2010-ben először ÁLLÁSBÖRZE! Kiállításaink alkalmával egyedülálló lehetőség kínálkozik a szakmát 

érintő aktuális álláslehetőségek böngészésére, álláshirdetések feladására is, amelyben partnerünk a 

műszaki, mérnöki területek állásközvetítő portálja, a MÉRNÖKÁLLÁSOK.hu. 

Vegyen részt Ön is az év legjelentősebb ipari rendezvényén! 

 

 
 

  



 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

ORSZÁGOS SZERVEZETE 
1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 

http://www.szvmszk.hu 

Telefon: 00-(36)-1-220-5690, FAX: 00-(36)-1-220-8921 
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Dátum: -- 

Médium:  

Securex.hu 

Szerző: -- 

Cím:  

10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi kiállítás 2010. május 4 - 7. 

Link: http://www.securex.hu/?redirect_parent_id=MjAxMDA0MTU0ab47725MTE0MzU5NjY= 

 

A szakkiállítás 2010-ben az IPAR NAPJAI 2010 rendezvénycsokor keretén belül kerül megrendezésre, 

amely 5 nemzetközileg elismert szakkiállítást (INDUSTRIA, ELECTROSALON, CHEMEXPO, ÖKOTECH, 

SECUREX) foglal magába, biztosítva ezzel az iparágak egymásközti szinergiáinak kihasználását és a 

szélesebb körből érkező nagyobb látogatói számot. 

2010-ben a biztonságvédelem mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonságtechnikai 

árucsoportot felöleli. 

Új tematikai csoportok: környezetbiztonság és élelmiszer-biztonság 

Kiemelt témakör: adat- és információ biztonság 

A 2010. évi SECUREX-en terveink szerint jelen lesznek a legfontosabb piaci szereplők - fejlesztők és 

gyártók, forgalmazók, telepítők és végül, de nem utolsó sorban az egyéni és intézményes vevők. A 

termékek és szolgáltatások bemutatása mellett fontos szerepet kapnak a kapcsolódó szakmai 

rendezvények, konferenciák, az információcsere. 

A kiállítás védnöke: SZVMSZK 

A szakmai részvétel erősítése érdekében külön kedvezményre jogosultak a Személy-, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Kamara regisztrált vállalkozásai. 

A rendezvény további szakmai partnerei: 

az OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség), 

az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság), 

a TSZVSZ (Tűzvédelmi Szolgáltatók és Vállalkozók Szövetsége) 

és az SZK – Service Kft. 

Ízelítő a kísérőeseményekből: 

 Munkavédelmi Filmszemle 

 Nemzeti Fókuszpont kampánynyitó Konferenciája, 

 A munkavédelmi tanácsadó szolgálat (MIMO) bemutatása 

 Tűzvédelmi konferencia 

 Ipari alpintechnikai bemutató 

A kiállításokról, szakmai konferenciákról bővebb információ: 

www.industria.hu, www.electrosalon.hu, www.chemexpo.hu, www.okotech.hungexpo.hu 

Vegyen részt Ön is az év legjelentősebb ipari rendezvényén! 

 

 
 

 

http://www.securex.hu/?redirect_parent_id=MjAxMDA0MTU0ab47725MTE0MzU5NjY
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Dátum: -- 

Médium:  

Konferenciakalauz 

Szerző: -- 

Cím:  

Securex 2010 Securex 1010 - 10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi kiállítás 

Link: http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8127-securex-2010 

 

Rövid ismertető 

A szakkiállítás jövőre az IPAR NAPJAI 2010 rendezvénycsokor keretén belül kerül megrendezésre, 

amely 5 nemzetközileg elismert szakkiállítást (INDUSTRIA, ELECTROSALON, CHEMEXPO, ÖKOTECH, 

SECUREX) foglal magába, biztosítva ezzel az iparágak egymásközti szinergiáinak kihasználását és a 

szélesebb körből érkező nagyobb látogatói számot. 

2010-ben a biztonságvédelem mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonságtechnikai 

árucsoportot felöleli. 

Új tematikai csoportok: környezetbiztonság és élelmiszer-biztonság 

Kiemelt témakör: adat- és információ biztonság 

Tervezett programok: 

- magas színvonalú szakmai konferenciák és kísérőesemények 

- SZVMSZK kihelyezett elnökségi ülése 

- vállalkozási témájú előadások 

- workshop (szponzorált előadások) a vagyonvédelmi cégek működésének és fejlődésének 

támogatására 

Több mint 16 ezer látogató a 2008-ban megrendezett Ipar Napjain 

Több mint 16.000 szakmai látogatót fogadott a Budapesti Vásárközpontban a 2008-as ipari kiállítás-

együttes. Az Ipar Napjain az INDUSTRIA, az ElectroSalon, a CHEMEXPO és a SECUREX kiállítások 

kaptak helyet, melyeken összesen 24 országból, közel hétszáz kiállító mutatkozott be. 

A kiállításokhoz 2008-ban 23 konferencia és szakmai előadás-sorozat kapcsolódott. A témák között az 

új energiapolitika, a szélenergia hasznosítás kérdései voltak a legnépszerűbbek, de sokan – összesen 

ezernél is többen – vettek részt az ágazatok aktualitásait, újdonságait bemutató műanyag- és 

gumiipari, munkavédelmi, innovációs, illetve az EU piaci lehetőségeket napirendre tűző szakmai 

fórumokon is. 

Tematika 

1.MUNKAVÉDELEM 

1.2. Egyéni védőeszközök 

1.3. Mérőműszerek és készülékek 

1.4. Munkahelyi egészségvédelem 

1.5. Munkavédelmi információ 

1.6. Munkavédelmi képviselet 

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8127-securex-2010
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2. TŰZVÉDELEM 

2.1. Preventív tűzvédelem 

2.2. Mentő tűzvédelem 

3. KÖRNYEZETBIZTONSÁG – KATASZTRÓFAVÉDELEM 

3.1. Műszaki védelem 

3.2. Egyéni védőeszközök 

3.3. Mérőműszerek, készülékek 

3.4. Kommunikáció eszközei 

3.5. Riasztási és tájékoztatási eszközök 

3.6. Monitoring és segélyhívó rendszerek 

3.7. Speciális mentőcsoportok 

3.8. Felkészítő anyagok 

4. BIZTONSÁGVÉDELEM 

4.1 Szolgáltatások 

4.2 A biztonságvédelem mechanikus eszközei 

4.3 Személyi biztonsági felszerelések 

4.4 Elektronikus biztonságvédelmi megoldások 

4.5 Gépjármű védelmi eszközök 

4.6 Adat- és információ biztonság 

5. EGÉSZSÉGVÉDELEM 

6. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 

 

 
 

Dátum: -- 

Médium:  

szk-service.hu 

Szerző: Dévai László 

Cím:  

Securex 2010 

Link: http://www.szk-service.eu/hirlevel.php?id=5 

 

"Amint weblapunkon hírt adtunk róla, az SZK-Service Kft. társszervezőként részt vesz a SECUREX 2010 

szakkiállítás előkészítésében. 

10% helydíjkedvezményt tudunk biztosítani az érvényes kamarai azonosítóval rendelkező 

vagyonvédelmi vállalkozások számára. 

A Hungexpo november 30-ig meghosszabbította az előjelentkezési akciót, ami szintén 10% 

kedvezmény a helydíjból. 

Arra számítunk, hogy a SECUREX hagyományos profilja, a teljes körű élőerős és technikai 

biztonságvédelem mellett, kiállítóként részt vesznek információvédelemmel és adatbiztonsággal 

http://www.szk-service.eu/hirlevel.php?id=5
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foglalkozó cégek is. Hosszú távú célunk, hogy az élet sok területét átfogó biztonsági technológiák 

rendszeres üzleti fóruma fejlődjön ki. 

A rendezvény színvonalát erősítik a kapcsolódó rendezvények a kiállítás konferencia-termében. 

Olvassa el tájékoztató levelünket. További információ a ""www.securex.hu honlapon található." 

SECUREX 2010 

A gazdasági életben a kiállítások és vásárok, mint a piac fontos, rendszeres eseményei szerepelnek, 

ahol a gazdaság adott szakterületéhez tartozó legfontosabb szereplők - fejlesztők és gyártók, 

forgalmazók és végül, de nem utolsó sorban az egyéni és intézményes vevők - jelen vannak. A 

termékek és szolgáltatások bemutatása mellett fontos szerepet kapnak a kapcsolódó szakmai 

rendezvények, konferenciák, az információcsere. 

A biztonságvédelemben nemzetközileg ismert és elismert európai seregszemlék például az IFSEC 

kiállítás Angliában, Birmingham-ben minden tavasszal és a SECURITY Németországban, Essen-ben 

minden második októberben. Ezeket a magyar szakemberek is látogatják - aki megteheti - és 

ismerkedhetnek az új eszközökkel, módszerekkel és trendekkel, továbbá a sok szakmai szimpózium, 

előadás, vita, stb. révén beleszimatolhatnak a biztonságvédelem világpiacába. 

Magyarországon a rendszerváltás után a biztonsági piac is kialakult, megjelentek a hazai kis- és 

közepes, valamint néhány nagy vállalkozás, bejött több nemzetközi cég és kialakult az egy-két 

személyes vállalkozások tömege. A magyar biztonságvédelmi piac szabályozása sok szempontból nem 

ideális, de ez most nem témánk. Viszont kialakult néhány biztonsággal foglalkozó kiállítás és vásár. 

Így létezik a Security and Safety, a SECUREX, a Kriminalexpo, a Banktech, és mások is. Nem sok ez egy 

kis magyar piacnak? Már egyik sem reprezentatív, egyik sem érdemli meg a „szakmailag nívós 

seregszemle” elnevezést. Sem a kiállítói megjelenés, sem a szervezés, sem a látogatottság - ebből 

logikusan következik, hogy ezek nem fejlődnek, hanem vegetálnak, sőt sorvadnak. 

Valahogyan, valamikor meg kell kezdeni rendbe tenni közös ügyeinket. Így jött létre most az 

együttműködés a legnagyobb magyar kiállítás és vásár szervező cég, a HUNGEXPO Zrt. és az SZK-

Service Kft. együttműködése annak érdekében, hogy a jövőben a vagyonvédelmi szakma 

reprezentatív kiállítása a SECUREX legyen 2010-től. Az ügy érdekében a szakmai Kamara, az 

SZVMSZK védnökséget vállalt az esemény felett és szakmai segítséget nyújt. 

Reméljük, hogy minden ellenkező érdeket félretéve sikerül kialakítani a sikerhez szükséges pozitív 

együttműködést a szakma szereplői között és néhány év alatt a SECUREX és kapcsolódó rendezvényei 

hagyománnyá, regionális eseménnyé válnak. 

„A világon semmi sem állandó, csak a folytonos változás” - mondja a közhely. Itt egy lehetőség, ami 

előre mozdíthatja a sok gonddal küzdő szakma helyzetét, függetlenül attól, hogyan alakul a politikai 

helyzet, a szakmai szervezetek pozíciói - éppen a szakma érdekében. Dolgozzunk rajta. 
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Dátum: -- 

Médium:  

Árkádmagazin 

Szerző: -- 

Cím:  

10. Nemzetközi munka-, tűz- és biztonságvédelmi kiállítás 

Link: http://www.arkadmagazin.hu/elem/esemdij.php 

 

Szervező: HUNGEXPO Zrt. 

A szakkiállítás az IPAR NAPJAI 2010 rendezvénycsokor keretén belül kerül megrendezésre, amely 5 

nemzetközileg elismert szakkiállítást (INDUSTRIA, ELECTROSALON, CHEMEXPO, ÖKOTECH, SECUREX) 

foglal magába, biztosítva ezzel az iparágak egymásközti szinergiáinak kihasználását és a szélesebb 

körből érkező nagyobb látogatói számot. 

2010-ben a biztonságvédelem mind a mechanikus, mind az elektronikus biztonságtechnikai 

árucsoportot felöleli. 

Új tematikai csoportok: környezetbiztonság és élelmiszer-biztonság 

Kiemelt témakör: adat- és információ biztonság 

A kiállítás védnöke: SZVMSZK 

Együttműködő partnere: SZK-Service Kft, amely szakmai és szervezési segítséget nyújt 

http://www.securex.hu 

 

 
 

2010. április 23. 

 

Dátum: 2010. április 23. 

Médium:  

MTI 

Szerző: Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége 

Cím:  

Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének közleménye 

Link: http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5izAzvEc36-f2sGVvwVmMdeo2KYcw 

 

A törvényalkotó által megerősítetthivatásrendi szervezetek nélkül nem vihetőek véghez azok az 

átalakítások, amelyek célja a jelenleg fennálló, katasztrofális gazdasági és morális válság felszámolása 

Magyarországon. A kamarák konzekvens, szigorúan szakmai alapokon nyugvó tevékenysége 

megteremti a lehetőségét annak, hogy a májusban felálló új kormányzat bevonja a szakmai 

szervezeteket a gazdaság különböző szegmenseit érintő jogszabályi változások előkészítésébe, 

kidolgozásába. A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége felajánlja segítségét az új kormánynak, hogy 

az Magyarországot, minél hamarabb és a lehető legkisebb érdeksérelemmel vezethesse ki egy 

kudarcokkal teli korszakból. Német Ferenc Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének elnöke.  

http://www.arkadmagazin.hu/elem/esemdij.php
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5izAzvEc36-f2sGVvwVmMdeo2KYcw
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2010. április 26. 
 
Dátum: 2010.április 26. 
Médium:  
Securifocus 
Szerző: police.hu 
Cím:  
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26058 
 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a Rendőrség 
napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
Április 23-án rendhagyó együttműködési megbeszélésre, egyúttal ünnepi rendezvényre is sor került a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon. 
A szakmai találkozón Veres Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöke kiemelte, hogy a kamara illetve a megyei rendőr-
főkapitányság között fennálló megállapodás eredményeként az együttműködés az utóbbi időszakban 
mind szorosabbá és hatékonyabbá vált.  
Az ünnepi rendezvényen megjelent többek között Matuscsák Sándor a kamara megyei szervezetének 
gazdasági alelnöke, Varga István titkár, továbbá Vanczák Zoltán r. alezredes, a főkapitányság 
humánigazgatási szolgálatának vezetője is. 
A találkozón ez követően a felek áttekintették a fennálló együttműködési megállapodás 
végrehajtásának tapasztalatait, illetve a következő időszakban előttük álló legfontosabb feladatokat. 
 

 
 
Dátum: 2010. április 26. 
Médium:  
Police.hu 
Szerző: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda. 
Cím: 
 Kamarai elismerés rendőröknek (B-A-Z. MRFK) 
Link: http://www.police.hu/borsod/sajtoablak/bor_100426_01.html?query=kamara 
 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a Rendőrség 
napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
Április 23-án rendhagyó együttműködési megbeszélésre, egyúttal ünnepi rendezvényre is sor került a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon. 
A szakmai találkozón Veres Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöke kiemelte, hogy a kamara illetve a megyei rendőr-
főkapitányság között fennálló megállapodás eredményeként az együttműködés az utóbbi időszakban 
mind szorosabbá és hatékonyabbá vált. 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=26058
http://www.police.hu/borsod/sajtoablak/bor_100426_01.html?query=kamara
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A testület vezetősége nevében megköszönte a jelenlévő rendőri vezetőknek, illetve fegyver-
engedélyügyi területen dolgozó szakemberek közbiztonságért, bűnüldözésért, továbbá a 
magánbiztonsági ágazat tevékenységének elősegítése érdekében végzett áldozatos munkáját, majd 
-Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, 
-Farkas József r. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
igazgatója, továbbá 
-Milasán Sándor r. őrnagy, az Ózdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi 
előadója, valamint 
-Flórusz Klára közalkalmazott, a Miskolci Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály 
engedélyügyi előadója (aki az elismerést későbbi időpontban, a Miskolci Rendőrkapitányságon veszi 
majd át) 
részére festmény tárgyjutalmakat adott át. 
Az ünnepi rendezvényen megjelent többek között Matuscsák Sándor a kamara megyei szervezetének 
gazdasági alelnöke, Varga István titkár, továbbá Vanczák Zoltán r. alezredes, a főkapitányság 
humánigazgatási szolgálatának vezetője is. 
A találkozón ez követően a felek áttekintették a fennálló együttműködési megállapodás 
végrehajtásának tapasztalatait, illetve a következő időszakban előttük álló legfontosabb feladatokat. 
 

 
 
Dátum: 2010. április 26. 
Médium:  
Royalmagazin.hu 
Szerző: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda 
Cím: 
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://royalmagazin.hu/hirek-borsod-abauj-zemplen-megye-b-a-z-megye-rendorsegi-hirek-
zold-hirek-eu-hirek-bulvar-sport/kek-hirek-rendorseg-rendor-rendorsegi-hirek-borsod-abauj-
zemplen/4353-kamarai-elismeres-rendoroknek 
 
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a Rendőrség 
napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
Április 23-án rendhagyó együttműködési megbeszélésre, egyúttal ünnepi rendezvényre is sor került a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon. 
A szakmai találkozón Veres Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöke kiemelte, hogy a kamara illetve a megyei rendőr-
főkapitányság között fennálló megállapodás eredményeként az együttműködés az utóbbi időszakban 
mind szorosabbá és hatékonyabbá vált. 
A testület vezetősége nevében megköszönte a jelenlévő rendőri vezetőknek, illetve fegyver-
engedélyügyi területen dolgozó szakemberek közbiztonságért, bűnüldözésért, továbbá a 
magánbiztonsági ágazat tevékenységének elősegítése érdekében végzett áldozatos munkáját, majd 
-Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, 

http://royalmagazin.hu/hirek-borsod-abauj-zemplen-megye-b-a-z-megye-rendorsegi-hirek-zold-hirek-eu-hirek-bulvar-sport/kek-hirek-rendorseg-rendor-rendorsegi-hirek-borsod-abauj-zemplen/4353-kamarai-elismeres-rendoroknek
http://royalmagazin.hu/hirek-borsod-abauj-zemplen-megye-b-a-z-megye-rendorsegi-hirek-zold-hirek-eu-hirek-bulvar-sport/kek-hirek-rendorseg-rendor-rendorsegi-hirek-borsod-abauj-zemplen/4353-kamarai-elismeres-rendoroknek
http://royalmagazin.hu/hirek-borsod-abauj-zemplen-megye-b-a-z-megye-rendorsegi-hirek-zold-hirek-eu-hirek-bulvar-sport/kek-hirek-rendorseg-rendor-rendorsegi-hirek-borsod-abauj-zemplen/4353-kamarai-elismeres-rendoroknek
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-Farkas József r. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
igazgatója, továbbá 
-Milasán Sándor r. őrnagy, az Ózdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi 
előadója, valamint 
-Flórusz Klára közalkalmazott, a Miskolci Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály 
engedélyügyi előadója (aki az elismerést későbbi időpontban, a Miskolci Rendőrkapitányságon veszi 
majd át) 
részére festmény tárgyjutalmakat adott át. 
Az ünnepi rendezvényen megjelent többek között Matuscsák Sándor a kamara megyei szervezetének 
gazdasági alelnöke, Varga István titkár, továbbá Vanczák Zoltán r. alezredes, a főkapitányság 
humánigazgatási szolgálatának vezetője is. 
A találkozón ez követően a felek áttekintették a fennálló együttműködési megállapodás 
végrehajtásának tapasztalatait, illetve a következő időszakban előttük álló legfontosabb feladatokat. 

 

 
 

2010. április 27. 

 

 
Dátum:2010. április 27. 
Médium:  
BOON.hu 
Szerző: B-A-Z. MRFK Kommunikációs Iroda. 
Cím:  
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/kamarai-elismeres-rendoroknek/cn/news-20100427-11555946 

 
Miskolc - A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a 
Rendőrség napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
Április 23-án rendhagyó együttműködési megbeszélésre, egyúttal ünnepi rendezvényre is sor került a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányságon. 
A szakmai találkozón Veres Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Elnöke kiemelte, hogy a kamara illetve a megyei rendőr-
főkapitányság között fennálló megállapodás eredményeként az együttműködés az utóbbi időszakban 
mind szorosabbá és hatékonyabbá vált. 
A testület vezetősége nevében megköszönte a jelenlévő rendőri vezetőknek, illetve fegyver-
engedélyügyi területen dolgozó szakemberek közbiztonságért, bűnüldözésért, továbbá a 
magánbiztonsági ágazat tevékenységének elősegítése érdekében végzett áldozatos munkáját, majd 
- Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 
vezetője, 
- Farkas József r. ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti 
igazgatója, továbbá 
- Milasán Sándor r. őrnagy, az Ózdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály engedélyügyi 
előadója, valamint 

http://www.boon.hu/hirek/BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN/cikk/kamarai-elismeres-rendoroknek/cn/news-20100427-11555946
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- Flórusz Klára közalkalmazott, a Miskolci Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztály 
engedélyügyi előadója (aki az elismerést későbbi időpontban, a Miskolci Rendőrkapitányságon veszi 
majd át) részére festmény tárgyjutalmakat adott át. 
Az ünnepi rendezvényen megjelent többek között Matuscsák Sándor a kamara megyei szervezetének 
gazdasági alelnöke, Varga István titkár, továbbá Vanczák Zoltán r. alezredes, a főkapitányság 
humánigazgatási szolgálatának vezetője is. A találkozón ez követően a felek áttekintették a fennálló 
együttműködési megállapodás végrehajtásának tapasztalatait, illetve a következő időszakban előttük 
álló legfontosabb feladatokat. 
 

 
 
Dátum: 2010. április 27. 
Médium:  
Miskolc.co.hu 
Szerző: Borsod Online 
Cím:  
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://miskolc.co.hu/hir/12300-kamarai-elismeres-rendoroknek 
 
Miskolc - A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a 
Rendőrség napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
 

 
 
Dátum: 2010. április 27 
Médium:  
Hellocity.hu 
Szerző: BOON.hu 
Cím:  
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://hellocity.hu/miskolc/hir/54629/kamarai_elismeres_rendoroknek 
 
Miskolc - A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a 
Rendőrség napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
 

 
  

http://miskolc.co.hu/hir/12300-kamarai-elismeres-rendoroknek
http://hellocity.hu/miskolc/hir/54629/kamarai_elismeres_rendoroknek
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Dátum: 2010. április 27. 
Médium:  
Frisshírek.hu 
Szerző: Borsod Online 
Cím:  
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://www.frisshirek.hu/story/227674.html 
 
Miskolc - A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a 
Rendőrség napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei... 
 

 
 
Dátum: 2010. április 27. 
Médium:  
Test.kameralap 
Szerző: adminisztrátor 
Cím:  
Kamarai elismerés rendőröknek 
Link: http://test.kameralap.hu/ 
 
Miskolc - A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért végzett áldozatos munkát - a 
Rendőrség napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr-főkapitányságon. 
 

 
 

2010. április 28. 

 

Dátum: 2010. április 28. 

Médium:  

BOON.hu 

Szerző: -- 

Cím:  Mi történt április 27-én Borsod-Abaúj-Zemplénben? 

 

Miskolc - Ne essen kétségbe, ha esetleg kevesebb ideje maradt a keddi híreink böngészésére, itt 

áttekintheti a Borsod Online legolvasottabb április 27- i híreit. 

Barbi, a nap szépe 

boon | 2010.04.27 09:55 Miskolc - Barbi 19 éves miskolci lány, mottója: "Az élet egy angol keringő, 

melyet a sírig eltáncolsz, de boldogságod attól függ, hogy kivel táncolod végig." 

Kereszteződésben ütköztek Miskolcon 

boon | 2010.04.27 09:59 Miskolc - Anyagi káros közlekedési baleset történt Miskolcon a Lórántffy 

utcán kedden délelőtt. 

http://www.frisshirek.hu/story/227674.html
http://test.kameralap.hu/
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Nézőpont: Tizenhárom plusz egy 

eszak | 2010.04.27 10:23 Néhány héttel ezelőtt szerkesztőségünkben lázasan véstük be az ikszeket a 

totószelvényre. Ezúttal azonban nem azt kellett eltalálnunk, hány gól esik majd egy- egy focimeccsen, 

hanem azt, ki lesz az országgyűlési választáson a befutó a megye 13 körzetében, a plusz egy pedig a 

pártok megyénkbeli sorrendjére vonatkozott. Hegyi Erika jegyzete 

Putnoki matek: háromból a kettőbe 

eszak | 2010.04.27 11:10 Putnok - Jó eséllyel pályázik a bajnoki címre és az NB II- es tagságra a 

Putnoki VSE labdarúgó csapata. 

Zöld Nyíl Projekt: lakossági tájékoztató 

eszak | 2010.04.27 11:15 Miskolc - Május 3- án, azaz jövő hétfőn indul a teljes miskolci villamospálya 

rekonstrukciója, azaz a Zöld Nyíl Villamos Projekt. 

Mi történt április 26- án Borsod- Abaúj- Zemplénben? 

boon | 2010.04.27 11:21 Miskolc - Ne essen kétségbe, ha esetleg kevesebb ideje maradt a hétfői 

híreink böngészésére, itt áttekintheti a Borsod Online legolvasottabb április 26- i híreit. 

Fokozott ellenőrzések, állandó járőrözések = Közbiztonsági Háló Borsod- Abaúj- Zemplén megyében 

is! 

eszak | 2010.04.27 11:53 Miskolc - Az országos programhoz igazítottan úgymond kivetette hálóját a 

Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Rendőr- főkapitányság is. Az akciósorozat biztató eredményeket 

produkált az elmúlt héten is. 

Kamarai elismerés rendőröknek 

eszak | 2010.04.27 12:11 Miskolc - A Személy- , Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Elnöke - megköszönve a közbiztonságért, bűnüldözésért 

végzett áldozatos munkát - a Rendőrség napja alkalmából tárgyjutalmakat adott át a megyei rendőr- 

főkapitányságon. 

A hetedik hazai zakó után 

eszak | 2010.04.27 12:19 Sokak szerint a vasárnapi, Haladás elleni hazai vereséggel 

megpecsételődött a DVTK sorsa. 

Trónfosztás, a tolvajok igyekezetét nem koronázta siker 

boon | 2010.04.27 13:42 Encs, Abaújszolnok - Nem aprózták el, egyszerre két betörést hajtottak 

végre azok az abaújszolnoki elkövetők, akik nagy igyekeztükben még aznap a rendőrségen találtak 

magukat. 

Van, hogy a szemét termeli a szemetet... 

boon | 2010.04.27 14:20 Bükkszentkereszt - 48 órával a Maxx Shot! 17. Miskolc Rally után is javában 

takarítják a verseny gyorsasági szakaszainak környékét a rendezők. 

3 kérdés, 3 válasz: Salamon József 

eszak | 2010.04.27 15:27 Salamon József, a DVTK egykori labdarúgója, aki a legtöbb NB I- es meccsen 

játszott a Diósgyőr színeiben. 

Már nincs sötétség éjszaka a tokaji Tisza- hídon 

fuggetlen | 2010.04.27 16:06 Tokaj - Újra van közvilágítás a tokaji Tisza- hídon, a Magyar Közút Zrt. 

megjavíttatta a lámpákat. Korábban az önkormányzat, a közlekedési tárca valamint az útfenntartó 
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cég évekig vitatkozott azon, mindez kinek a feladata. Eddig a járművek, gyalogosok és kerékpárosok 

éjszaka sötétben kelhettek át a hídon. 

Közúton járt a kisvasút 

eszak | 2010.04.27 17:03 Miskolc - A sérült vágányszakaszt "megkerülve" újraindulhatnak a LÁEV 

szerelvényei. 

Választás 2010 | A "patkón" kívül is van élet 

eszak | 2010.04.27 17:14 Miskolc - Mihez kezd a politikus, ha nem tudott bejutni a parlamentbe? 

Álmodd meg az Avast! 

boon | 2010.04.27 18:20 Miskolc - Tavaly év végén indult civil kezdeményezés neve: Avasi 

Közösségek. 

A miskolciak nyerték a "Meki" kupát 

boon | 2010.04.27 18:48 Miskolc - McDonald's U14 Jégkorong Kupa néven hatcsapatos kupát 

rendeztek 14 éven aluli jégkorongozóknak nemrégiben a Miskolci Jégcsarnokban. 

Lábon lőtt a rendőr egy 70 éves, vasvillával támadó férfit Csobajon 

fuggetlen | 2010.04.27 19:06 Csobaj - Fegyvert kellett használnia a Borsod megyei Csobajon egy 

rendőrnek, akit egy családi veszekedéshez hívtak kedden délután. Egy 70 éves férfi vasvillával támadt 

a körzeti megbízottra, aki először figyelmeztető lövést adott le, majd egy célzottat - az idős ember a 

lábán sérült meg, kórházba vitték. A rendőrség szerint jogszerű volt a fegyverhasználat. 

Eredményes együttműködés településőrök és rendőrök között 

boon | 2010.04.27 19:28 Miskolc - A közbiztonság közös érdekünk, településőrök és rendőrök 

együttműködésének köszönhető, hogy sikerült elfogni egy tolvajpárost Miskolcon. 

Ping- pong, vaddisznók és három pont 

boon | 2010.04.27 20:03 Miskolc - Az abszolút nyolcadik helyen végzett a hétvégi Maxx Shot! 17. 

Miskolc Rallyn, az ob 2. futamán a Kazár Miklós, Szőke Tamás (Mitsubishi Lancer Evo IX) egység. 

Néhány mintában calici volt 

eszak | 2010.04.27 20:16 Miskolc - Április 15- én észlelték az első hányással, hasmenéssel járó 

megbetegedéseket, elsősorban a kollégiumi diákok körében, de az ottani főzőkonyhán étkező 

"külsősök" közül is többeket elért. 

Hol mér a traffipax áprilisban B.- A.- Z. megyében? 

boon | 2010.04.27 20:23 Nézze meg, hogy hol mérik a gépjárművek sebességét Borsod- Abaúj- 

Zemplén megyében áprilisban! 

VárosJárás: még lehet jelentkezni 

eszak | 2010.04.27 21:08 Miskolc - Péntekig lehet még jelentkezni a május 8- ai VárosJárásra, azaz 

egy szórakoztató, akadályversenyszerű városi vetélkedőre. 

A bíróság nem bocsájthat meg, mint az apai szív 

eszak | 2010.04.27 21:22 Mezőkeresztes, Miskolc - Akár tizenöt év fegyházra is ítélheti bíróság azt a 

27 éves mezőkeresztesi férfit, aki egy esztendővel ez előtt szóváltást követően konyhai késsel 

mellkason szúrta édesapját. A fiú ellen emberölés kísérlete miatt emeletek vádat. Tettének 

elkövetése óta előzetes letartóztatásban van. 

 


