
 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

 

Havi Sajtófigyelés 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara 

2011. január 1. - 31. 

 

2011. január 10. ........................................................................................................................... 7 

Kisalföld Online .................................................................................................................................... 7 

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat ................................................................................ 7 

Kisalföld ............................................................................................................................................... 8 

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat ................................................................................ 8 

Nyugatmagyar Online ......................................................................................................................... 9 

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat ................................................................................ 9 

Hírmédia ............................................................................................................................................ 10 

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat .............................................................................. 10 

Hellocity ............................................................................................................................................. 11 

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat .............................................................................. 11 

Hírek.animare.hu ............................................................................................................................... 11 

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat .............................................................................. 11 

2011. január 17. ......................................................................................................................... 12 

HírTV Online....................................................................................................................................... 12 

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó) ............................................................ 12 

Hunvista.hu........................................................................................................................................ 12 

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó) ............................................................ 12 

Twitter.com ....................................................................................................................................... 12 

-- .................................................................................................................................................... 12 

Videohírek .......................................................................................................................................... 13 

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt .......................................................................... 13 



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

Szórakoztató Online .......................................................................................................................... 13 

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó) ............................................................ 13 

Délmagyar Online .............................................................................................................................. 13 

West-Balkán tragédia - Szegeden ilyen megtörténhetne?............................................................ 13 

Securifocus ......................................................................................................................................... 14 

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt .......................................................................... 14 

SzegedMa .......................................................................................................................................... 15 

Diszkótragédia – megoldás lehet a „biztonságos klub” program .................................................. 15 

2011. január 18. ......................................................................................................................... 17 

DunaTV Online ................................................................................................................................... 17 

Diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra .............................................. 17 

Zene.hu .............................................................................................................................................. 18 

Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra ............................................. 18 

Karpatinfo Online .............................................................................................................................. 20 

Diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra .............................................. 20 

Kakukk.ro ........................................................................................................................................... 21 

Diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra .............................................. 21 

Budapestnet.hu ................................................................................................................................. 23 

Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra ............................................. 23 

Propeller.hu ....................................................................................................................................... 23 

Hétvégi diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra! ................................ 23 

Hírmutató .......................................................................................................................................... 23 

Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra ............................................. 23 

Bien.hu ............................................................................................................................................... 24 

Hétvégi diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra! ................................ 24 

Hírmédia.hu ....................................................................................................................................... 24 



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

Diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra .............................................. 24 

Belföld.ma.hu .................................................................................................................................... 24 

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem 

adnak a biztonságra ....................................................................................................................... 24 

VG.hu ................................................................................................................................................. 25 

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna ........................................................ 25 

Securifocus ......................................................................................................................................... 27 

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna ........................................................ 27 

Propeller.hu ....................................................................................................................................... 29 

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna ........................................................ 29 

Szoljon.hu .......................................................................................................................................... 29 

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna ........................................................ 29 

Tatus.hu ............................................................................................................................................. 31 

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna ........................................................ 31 

Családinet.hu ..................................................................................................................................... 31 

Hétvégi diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra! ................................ 31 

Hírcsatorna.hu ................................................................................................................................... 33 

A tragédiáért felelős keresésnél a pénz útját kell követni ............................................................ 33 

Pocaklakó Online ............................................................................................................................... 33 

A tragédiáért felelős keresésnél a pénz útját kell követni ............................................................ 33 

RTL Klub Online .................................................................................................................................. 33 

Menekülés az életveszélyes tömegből .......................................................................................... 33 

Hírmutató .......................................................................................................................................... 34 

Menekülés az életveszélyes tömegből .......................................................................................... 34 

hírek.animare.hu ............................................................................................................................... 35 

Menekülés az életveszélyes tömegből .......................................................................................... 35 

Boon.hu ............................................................................................................................................. 35 



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó ............... 35 

Friss Hírek.hu ..................................................................................................................................... 36 

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó ............... 36 

Délmagyarország .............................................................................................................................. 36 

West-Balkán tragédia - Szegeden ilyen megtörténhetne?............................................................ 36 

Független Hírügynökség .................................................................................................................... 37 

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó ............... 37 

HAON ................................................................................................................................................. 38 

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó ............... 38 

HVG Online ........................................................................................................................................ 39 

Diszkótragédia: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna? .................................................... 39 

Webrádió ........................................................................................................................................... 39 

Bűncselekmények - west balkán ................................................................................................... 39 

Blikk Budapesti Kiadás ....................................................................................................................... 40 

Túl kevés volt az őr ........................................................................................................................ 40 

Blikk Vidéki Kiadás ............................................................................................................................. 41 

Túl kevés volt az őr ........................................................................................................................ 41 

2011. január 19. ......................................................................................................................... 42 

Népszabadság Online ........................................................................................................................ 42 

A rendőrség tagadja, hogy egy fiút megkéseltek volna ................................................................ 42 

Magyar Hírlap Online ........................................................................................................................ 43 

Egy civil képes százmilliókat spórolni a honvédségnek ................................................................. 43 

Magyar Hírlap ................................................................................................................................... 45 

Egy civil képes százmilliókat spórolni a honvédségnek ................................................................. 45 

 

Népszabadság ................................................................................................................................... 47 



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

Meghiúsítanák az eljárást? ............................................................................................................ 47 

2011. január 20. ......................................................................................................................... 50 

Vasnépe Online .................................................................................................................................. 50 

Tragédia a West Balkánban: ellenőrzik a megyeszékhely szórakozóhelyeit ................................. 50 

Kelet-Magyarország Online ............................................................................................................... 51 

Azonnal léptek a biztonságért ....................................................................................................... 51 

Kelet-Magyarország .......................................................................................................................... 51 

Azonnal léptek a biztonságért ....................................................................................................... 51 

2011. január 22. ......................................................................................................................... 53 

SZON .................................................................................................................................................. 53 

Eredeti ötlet a fiatalok biztonságáért ............................................................................................ 53 

Erdon ................................................................................................................................................. 54 

Eredeti ötlet a fiatalok biztonságáért ............................................................................................ 54 

2011. január 27. ......................................................................................................................... 56 

Zalahírlap Online ............................................................................................................................... 56 

Díjfizetés: közeleg a határidő! ....................................................................................................... 56 

Info-Zalaegerszeg.com ...................................................................................................................... 56 

Díjfizetés: közeleg a határidő! ....................................................................................................... 56 

Zalai Hírlap ........................................................................................................................................ 57 

Díjfizetés, közeleg a határidő ........................................................................................................ 57 

2011. január 31. ......................................................................................................................... 58 

RTL Klub Online .................................................................................................................................. 58 

Legyenek biztonságos szórakozóhelyek! ....................................................................................... 58 

Déliszó ............................................................................................................................................... 58 

A kapzsiság teszi veszélyessé a nagy bulikat? ............................................................................... 58 

Broadcast megjelenések ............................................................................................................. 60 



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

  



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

 

2011. január 10. 
 

 

Dátum: 2011. január 10. 

Médium:  

Kisalföld Online 
Szerző: Laczó Balázs - Kisalföld Napilap 

Cím:  

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat 
Link: http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/2197797/ 

 

Nem tisztázott a vagyonőrök helyzete: mind szakmai ellenőrzésük, mind az állampolgári panaszok 

kivizsgálása körül sok a hiányjel – ezt állapította meg Szabó Máté ombudsman. A megyei kamara 

elnöke számos ponton egyetért az országgyűlési biztossal. 

Szabó Máté szerint meg kell szervezni a személy- és vagyonőrök szakmai ellenőrzését, a jogtalan 

intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást 

kapni. 

Az ombudsman úgy látja: nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, s bár a kamara vizsgálata 

pénzbírsággal vagy akár kizárással is végződhet, az alkalmazható jogorvoslatok nem tekinthetőek 

valódi garanciának. 

Független fórumra van szükség 

Megkérdeztük minderről Bakom Zoltánt, az LHB Inter-Sec Kft. képviselőjét, aki szerint az 

azonosításról megfelelően gondoskodik a jelenlegi szabályozás, hiszen céges ruhát, kitűzőt ír elő az 

őröknek. Mindemellett az LHB képviselője is egyetért a biztossal abban, hogy a bejelentések 

kivizsgálására független fórumot kell létrehozni, mert bár magánvéleménye szerint a kamara is az, de 

az állampolgárok szemében nem feltétlenül elfogulatlan. 

Az azonosítás fontos probléma 

Dr. Szél Erzsébet, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei elnöke 

több ponton osztja az országgyűlési biztos véleményét. 

Szerinte az azonosítás sem tökéletesen megoldott, mert hiába van ott a kamara nyilvántartása, az 

állampolgár nem feltétlenül tudja visszaidézni a cég nevét, s ne feledjük, hogy megyénkben 86 ilyen 

vállalkozás rendelkezik saját székhellyel. 

– Szervezetünk elkészített egy tájékoztató füzetet, melyet már ezerötszáz példányban küldtünk ki az 

önkormányzatoknak, óvodáknak, iskoláknak, hivataloknak, vállalkozóknak azzal, hogy ismertessük a 

biztonságvédelmi szakmát. Fontos tudni például, hogy csak azok végzik jogszerűen a magán-

biztonságvédelmet, akik rendelkeznek rendőrhatósági igazolvánnyal, engedéllyel, és a szakmai 

kamaránkba regisztrálva vannak. Hangsúlyozzuk, hogy a megbízó kérje számon az igazolványok, 

engedélyek bemutatását, de maga az állampolgár is elkérheti, hiszen munkavégzés közben ezt a 

vagyonőr köteles magánál tartani. 

Hiányos a törvényi felhatalmazás 

http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/2197797/
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Szél Erzsébet szerint több törvényi felhatalmazásra lenne szükség. Bár vizsgálhatja azt az évente 

mintegy tíz állampolgári bejelentést, meghallgathatja a feleket, de nem lehet ott, hogy kiszűrje a 

szabálytalanságokat, a feketén vagy engedély nélkül dolgozókat. 

– Sajnos a jelenlegi helyzet tovább romlik azzal, hogy az új törvénytervezet meg kívánja szüntetni a 

kötelező tagságot a szakmában, s a kamara ez irányú feladatait az amúgy is leterhelt rendőrhatóság 

venné át. Szakmai kamaránk tíz éve alakult, ez idő alatt stabilizálódtak a megyei szervezetek, ahol 

független, pártatlan, fizetett kamarai alkalmazottak megfelelő információval, adatbázissal 

rendelkeznek a megyében tevékenykedő biztonságvédelmi cégekről, személyekről. A kamarai 

testület bővítésével és megfelelő jogosítványokkal megoldott lehetne a hatékony szakmai ellenőrzés 

is – véli az elnök. 

 

 

Dátum: 2011. január 10. 

Médium:  

Kisalföld 
Szerző: -- 

Cím:  

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat 
 

Nem tisztázott a vagyonőrök helyzete: mind szakmai ellenőrzésük, mind az állampolgári panaszok 

kivizsgálása körül sok a hiányjel – ezt állapította meg Szabó Máté ombudsman. A megyei kamara 

elnöke számos ponton egyetért az országgyűlési biztossal. 

Szabó Máté szerint meg kell szervezni a személy- és vagyonőrök szakmai ellenőrzését, a jogtalan 

intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást 

kapni. 

Az ombudsman úgy látja: nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, s bár a kamara vizsgálata 

pénzbírsággal vagy akár kizárással is végződhet, az alkalmazható jogorvoslatok nem tekinthetőek 

valódi garanciának. 

Független fórumra van szükség 

Megkérdeztük minderről Bakom Zoltánt, az LHB Inter-Sec Kft. képviselőjét, aki szerint az 

azonosításról megfelelően gondoskodik a jelenlegi szabályozás, hiszen céges ruhát, kitűzőt ír elő az 

őröknek. Mindemellett az LHB képviselője is egyetért a biztossal abban, hogy a bejelentések 

kivizsgálására független fórumot kell létrehozni, mert bár magánvéleménye szerint a kamara is az, de 

az állampolgárok szemében nem feltétlenül elfogulatlan. 

Az azonosítás fontos probléma 

Dr. Szél Erzsébet, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei elnöke 

több ponton osztja az országgyűlési biztos véleményét. 

Szerinte az azonosítás sem tökéletesen megoldott, mert hiába van ott a kamara nyilvántartása, az 

állampolgár nem feltétlenül tudja visszaidézni a cég nevét, s ne feledjük, hogy megyénkben 86 ilyen 

vállalkozás rendelkezik saját székhellyel. 

– Szervezetünk elkészített egy tájékoztató füzetet, melyet már ezerötszáz példányban küldtünk ki az 

önkormányzatoknak, óvodáknak, iskoláknak, hivataloknak, vállalkozóknak azzal, hogy ismertessük a 

biztonságvédelmi szakmát. Fontos tudni például, hogy csak azok végzik jogszerűen a magán-
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biztonságvédelmet, akik rendelkeznek rendőrhatósági igazolvánnyal, engedéllyel, és a szakmai 

kamaránkba regisztrálva vannak. Hangsúlyozzuk, hogy a megbízó kérje számon az igazolványok, 

engedélyek bemutatását, de maga az állampolgár is elkérheti, hiszen munkavégzés közben ezt a 

vagyonőr köteles magánál tartani. 

Hiányos a törvényi felhatalmazás 

Szél Erzsébet szerint több törvényi felhatalmazásra lenne szükség. Bár vizsgálhatja azt az évente 

mintegy tíz állampolgári bejelentést, meghallgathatja a feleket, de nem lehet ott, hogy kiszűrje a 

szabálytalanságokat, a feketén vagy engedély nélkül dolgozókat. 

– Sajnos a jelenlegi helyzet tovább romlik azzal, hogy az új törvénytervezet meg kívánja szüntetni a 

kötelező tagságot a szakmában, s a kamara ez irányú feladatait az amúgy is leterhelt rendőrhatóság 

venné át. Szakmai kamaránk tíz éve alakult, ez idő alatt stabilizálódtak a megyei szervezetek, ahol 

független, pártatlan, fizetett kamarai alkalmazottak megfelelő információval, adatbázissal 

rendelkeznek a megyében tevékenykedő biztonságvédelmi cégekről, személyekről. A kamarai 

testület bővítésével és megfelelő jogosítványokkal megoldott lehetne a hatékony szakmai ellenőrzés 

is – véli az elnök. 

 

 

Dátum: 2011. január 10. 

Médium:  

Nyugatmagyar Online 
Szerző: Laczó Balázs - Kisalföld Napilap 

Cím:  

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat 
Link: 

http://www.nyugatmagyar.hu/gyori_hirek/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/2197797

/ 

 

Nem tisztázott a vagyonőrök helyzete: mind szakmai ellenőrzésük, mind az állampolgári panaszok 

kivizsgálása körül sok a hiányjel – ezt állapította meg Szabó Máté ombudsman. A megyei kamara 

elnöke számos ponton egyetért az országgyűlési biztossal. 

Szabó Máté szerint meg kell szervezni a személy- és vagyonőrök szakmai ellenőrzését, a jogtalan 

intézkedésekkel okozott sérelmek vizsgálatára pedig független szervezetnek kellene felhatalmazást 

kapni. 

Az ombudsman úgy látja: nem megoldott a vagyonőrök azonosíthatósága, s bár a kamara vizsgálata 

pénzbírsággal vagy akár kizárással is végződhet, az alkalmazható jogorvoslatok nem tekinthetőek 

valódi garanciának. 

Független fórumra van szükség 

Megkérdeztük minderről Bakom Zoltánt, az LHB Inter-Sec Kft. képviselőjét, aki szerint az 

azonosításról megfelelően gondoskodik a jelenlegi szabályozás, hiszen céges ruhát, kitűzőt ír elő az 

őröknek. Mindemellett az LHB képviselője is egyetért a biztossal abban, hogy a bejelentések 

kivizsgálására független fórumot kell létrehozni, mert bár magánvéleménye szerint a kamara is az, de 

az állampolgárok szemében nem feltétlenül elfogulatlan. 

Az azonosítás fontos probléma 

http://www.nyugatmagyar.hu/gyori_hirek/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/2197797/
http://www.nyugatmagyar.hu/gyori_hirek/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/2197797/
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Dr. Szél Erzsébet, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei elnöke 

több ponton osztja az országgyűlési biztos véleményét. 

Szerinte az azonosítás sem tökéletesen megoldott, mert hiába van ott a kamara nyilvántartása, az 

állampolgár nem feltétlenül tudja visszaidézni a cég nevét, s ne feledjük, hogy megyénkben 86 ilyen 

vállalkozás rendelkezik saját székhellyel. 

– Szervezetünk elkészített egy tájékoztató füzetet, melyet már ezerötszáz példányban küldtünk ki az 

önkormányzatoknak, óvodáknak, iskoláknak, hivataloknak, vállalkozóknak azzal, hogy ismertessük a 

biztonságvédelmi szakmát. Fontos tudni például, hogy csak azok végzik jogszerűen a magán-

biztonságvédelmet, akik rendelkeznek rendőrhatósági igazolvánnyal, engedéllyel, és a szakmai 

kamaránkba regisztrálva vannak. Hangsúlyozzuk, hogy a megbízó kérje számon az igazolványok, 

engedélyek bemutatását, de maga az állampolgár is elkérheti, hiszen munkavégzés közben ezt a 

vagyonőr köteles magánál tartani. 

Hiányos a törvényi felhatalmazás 

Szél Erzsébet szerint több törvényi felhatalmazásra lenne szükség. Bár vizsgálhatja azt az évente 

mintegy tíz állampolgári bejelentést, meghallgathatja a feleket, de nem lehet ott, hogy kiszűrje a 

szabálytalanságokat, a feketén vagy engedély nélkül dolgozókat. 

– Sajnos a jelenlegi helyzet tovább romlik azzal, hogy az új törvénytervezet meg kívánja szüntetni a 

kötelező tagságot a szakmában, s a kamara ez irányú feladatait az amúgy is leterhelt rendőrhatóság 

venné át. Szakmai kamaránk tíz éve alakult, ez idő alatt stabilizálódtak a megyei szervezetek, ahol 

független, pártatlan, fizetett kamarai alkalmazottak megfelelő információval, adatbázissal 

rendelkeznek a megyében tevékenykedő biztonságvédelmi cégekről, személyekről. A kamarai 

testület bővítésével és megfelelő jogosítványokkal megoldott lehetne a hatékony szakmai ellenőrzés 

is – véli az elnök. 

 

 

Dátum: 2011. január 10. 

Médium:  

Hírmédia 
Szerző: kisalfold.hu 

Cím:  

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat 
Link: 

http://www.hirmedia.hu/link/kisalfold.hu/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/1975736 

 

Nem tisztázott a vagyonőrök helyzete: mind szakmai ellenőrzésük, mind az állampolgári panaszok 

kivizsgálása körül sok a hiányjel - ezt állapította meg Szabó Máté ombudsman. A megyei kamara 

elnöke számos ponton egyetért az országgyűlési biztossal. 

  

http://www.hirmedia.hu/link/kisalfold.hu/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat/1975736
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Dátum: 2011. január 10. 

Médium:  

Hellocity 
Szerző: Kisalföld (Győri hírek) 

Cím:  

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat 
Link: http://hellocity.hu/szombathely/hir/197812/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat 

 

Nem tisztázott a vagyonőrök helyzete: mind szakmai ellenőrzésük, mind az állampolgári panaszok 

kivizsgálása körül sok a hiányjel – ezt állapította meg Szabó Máté ombudsman. A megyei kamara 

elnöke számos ponton egyetért az országgyűlési biztossal. 

 

 

Dátum: 2011. január 10. 

Médium:  

Hírek.animare.hu 
Szerző: nyugatmagyar.hu 

Cím:  

A biztonsági őrök ellenőrzése sürgető feladat 
Link: http://hirek.animare.hu/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat+137501.html 

 

Nem tisztázott a vagyonőrök helyzete: mind szakmai ellenőrzésük, mind az állampolgári panaszok 

kivizsgálása körül sok a hiányjel – ezt állapította meg Szabó Máté ombudsman. A megyei kamara 

elnöke számos ponton egyetért az országgyűlési biztossal. 

  

http://hellocity.hu/szombathely/hir/197812/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat
http://hirek.animare.hu/a_biztonsagi_orok_ellenorzese_surgeto_feladat+137501.html
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2011. január 17. 
 

 

Dátum: 2011. január .17. 

Médium: 

HírTV Online 
Szerző: hírTV 

Cím:  

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó) 
Link: http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=358585 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sem tudja, hogy milyen biztonsági 

őrök védték a West Balkánt a szombati rendezvény alatt. 

A kamara elnöke Rájátszás című műsorunkban azt mondta: nem találtak egy céget sem, amelyiket 

szerződtették volna a feladatra.  

Német Ferenc úgy tudja: a 3 ezer fős rendezvényre mindössze tíz biztonsági ember vigyázott. A 

biztonsági emberek szerződtetése a rendezvény szervezőjének a feladata, a jogszabály szerint a 

tűzriadótervről előtt oktatást kellett volna rendezni nekik. (rá) 

 

 

Dátum: 2011. január .17 

Médium:  

Hunvista.hu 
Szerző: hir24 

Cím:  

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó) 
Link: http://hunvista.hu/nem-tudjak-milyen-orok-vedtek-a-west-balkant-video-20110117 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sem tudja, hogy milyen biztonsági 

őrök védték a West Balkánt a szombati rendezvény alatt. 

 

 

Dátum: 2011. január 17. 

Médium:  

Twitter.com 
Szerző: -- 

Cím:  

-- 
Link: http://twitter.com/hirtelevizio/status/27109587521904641 

 

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó): A Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamar... http://bit.ly/gA6Tjs 

 

http://www.hirtv.hu/belfold/?article_hid=358585
http://hunvista.hu/nem-tudjak-milyen-orok-vedtek-a-west-balkant-video-20110117
http://twitter.com/hirtelevizio/status/27109587521904641
http://bit.ly/gA6Tjs


 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

Dátum: 2011. január 17. 

Médium:  

Videohírek 
Szerző: -- 

Cím:  

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt 
Link: http://www.videohirek.hu/video/69958/nem-tudjak-milyen-orok-vedtek-a-west-balkant 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sem tudja, hogy milyen biztonsági 

őrök védték a West Balkánt a szombati rendezvény alatt. 

 

 

Dátum: 2011. január 17. 

Médium:  

Szórakoztató Online 
Szerző: www.hirtv.hu 

Cím:  

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt (+videó) 
Link: http://www.szorakoztato.hu/tv/502906-nem-tudjak-milyen-roek-vedtek-a-west-balkant-

video.html 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sem tudja, hogy milyen biztonsági 

őrök védték a West Balkánt a szombati rendezvény alatt. 

 

 

Dátum: 2011. január 17. 

Médium:  

Délmagyar Online 
Szerző: Juhász László 

Cím:  

West-Balkán tragédia - Szegeden ilyen megtörténhetne? 
Link: http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/west-balkan_tragedia_-

_szegeden_ilyen_megtortenhetne/2198941/ 

 

Szeged – Szombat éjszaka három fiatal lány halt meg, amikor a budapesti Nyugati téren található 

West-Balkán nevű szórakozóhelyen – eddig tisztázatlan okokból – pánik tört ki. Kíváncsiak voltunk, 

Szegeden történhet-e hasonló. 

Vasárnap reggel a fél ország megdöbbenve értesült a fővárosi diszkókatasztrófáról. A rendőrség 

szakértői egyelőre nem bocsátkoznak találgatásokba, konkrétumokat pedig a boncolások befejeztéig 

és a szemtanúk kikérdezéséig nem mondanak. Egy biztos: késelés kizárva, mindhárom lány 

megfulladt. Foglalkozás körében több ember halálát okozó veszélyeztetéssel gyanúsítanak öt embert, 

akik közül ketten a rendezvény szervezői, ketten a helyiség bérbeadói, egy ember pedig a 

programsorozat főszervezője. 

http://www.videohirek.hu/video/69958/nem-tudjak-milyen-orok-vedtek-a-west-balkant
http://www.szorakoztato.hu/tv/502906-nem-tudjak-milyen-roek-vedtek-a-west-balkant-video.html
http://www.szorakoztato.hu/tv/502906-nem-tudjak-milyen-roek-vedtek-a-west-balkant-video.html
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/west-balkan_tragedia_-_szegeden_ilyen_megtortenhetne/2198941/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/west-balkan_tragedia_-_szegeden_ilyen_megtortenhetne/2198941/
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Pánik okozta tömeges szerencsétlenség szinte minden évben történik: a legtöbb koncerten, sport- 

vagy vallási rendezvényeken fordul elő. A szombati tragikus kimenetelű parti résztvevői az egyik 

legnépszerűbb közösségi portálon a zsúfoltságra panaszkodtak: szerintük a szórakozóhelyen nem volt 

létszámkontroll, jóval több embert engedtek be, mint amennyit a hely kapacitása megenged. 

Szeged nem Budapest. Csaba Levente, a JATE Klub vezetője nem tudja elképzelni, hogy Szegeden, 

zárt szórakozóhelyen hasonló katasztrófa történne. – A hamarosan a régi helyén újra megnyíló 

egyetemi klubban, amit tűzoltókkal és szakhatóságokkal egyeztetve alakítottunk ki, a korábbi három 

helyett öt vészkijárat lesz, a nagyterem felé nyitottunk még egy átjárót, a mellékhelyiségeket pedig a 

legújabb normák szerint alakítottuk ki – mondta a klubvezető. Hozzátette: az egyetemi szórakozóhely 

befogadóképessége 1000 fő. 

Kíváncsiak voltunk, hogy mi minden határozza meg egy szórakozóhely befogadóképességét. 

Megtudtuk: a férőhelyek számát a négyzetméterszám mellett a közlekedő folyosók és a 

mellékhelyiségek elhelyezkedése, mérete is befolyásolja. Az egyetemi klub szerencsés elrendezésű: 

nincsenek veszélyes gócpontok, a főfolyosóról sűrűn vannak keresztirányú leágazások. Ha náluk 

alakulna ki valamiért pánik, a kiürítést a biztonsági szolgálat végezné. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke korábban a 

delmagyar.hu-nak elmondta: nem szükséges valós esemény ahhoz, hogy tragédia történjen, elég 

néhány rendetlen, ittas, „tréfás" vagy rosszindulatú személy, és már adott is egy tömeges katasztrófa. 

Egyetlen kiáltással – tűz van, bomba – végzetes tömeghisztériát lehet provokálni. 

Fokozott ellenőrzés 

Orbán Viktor miniszterelnök a hasonló esetek megelőzésére határozott intézkedések megtételére, a 

történtek alapos kivizsgálására utasította Pintér Sándor belügyminisztert, aki szerint emberi 

felelőtlenség okozta a három áldozat halálát. A héten terv készül az ideiglenes és az állandó 

rendezvények ellenőrzésére: vámosok, rendőrök, katasztrófavédelmisek és a tisztiorvosi szolgálat 

közösen fognak ellenőrzéssorozatot indítani. 

 

 

Dátum: 2011. január 17. 

Médium:  

Securifocus 
Szerző: hír tv 

Cím:  

Nem tudják, milyen őrök védték a West Balkánt 
Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27767 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara sem tudja, hogy milyen biztonsági 

őrök védték a West Balkánt a szombati rendezvény alatt. 

A kamara elnöke Rájátszás című műsorunkban azt mondta: nem találtak egy céget sem, amelyiket 

szerződtették volna a feladatra.  

Német Ferenc úgy tudja: a 3 ezer fős rendezvényre mindössze tíz biztonsági ember vigyázott. A 

biztonsági emberek szerződtetése a rendezvény szervezőjének a feladata, a jogszabály szerint a 

tűzriadótervről előtt oktatást kellett volna rendezni nekik. 

 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27767
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Dátum: 2011. január 17. 

Médium:  

SzegedMa 
Szerző: -- 

Cím:  

Diszkótragédia – megoldás lehet a „biztonságos klub” program 
Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/01/diszkotragedia-%E2%80%93-megoldas-lehet-a-

%E2%80%9Ebiztonsagos-klub%E2%80%9D-program.html 

 

A VI. kerülethez tartozó Nyugati téren, a West Balkan szórakozóhelyen szombat éjszaka eddig 

tisztázatlan körülmények között a diszkóból kiáramló tömegben pánikhangulat alakult ki, és ennek 

során három fiatal lány életét vesztette. A szórakozóhelyeken még 1998-ban „rendet akartak 

tenni”, de a program 2000-ben megakadt. 

A szórakozóhelynek nem volt működési engedélye, ráadásul egy ekkora rendezvényt öt nappal az 

esemény előtt be kell jelenteni, hogy a hatóságok ellenőrizhessék, alkalmas-e a tér a buli 

megtartására. Több országos médium beszámolt arról is, hogy a West Balkan üzemeltetője többször 

„játszadozott” a jogszabályokkal. 

„Ilyen későbbiekben nem fordulhat elő – mondta Pintér Sándor belügyminiszter. Vámosok, rendőrök, 

tisztiorvosi szolgálat és katasztrófavédelmisek közösen fognak ellenőrzés-sorozatot indítani. Rendet 

szeretnénk csinálni, be kell tartatni a jogszabályokat, és azt is végig kell gondolni, alkalmasak-e a 

jogszabályok. Túl enyhék a szórakozóhelyek bejelentési kötelezettségei. Jövő héten terv készül az 

ideiglenes és az állandó rendezvények ellenőrzésére.” 

Kapzsiság, felelőtlenség és jogi kiskapuk 

„Sajnos a profitmaximalizálás miatt nem érdekli a szervezőket, klubtulajdonosokat, hogy emberek 

halnak meg. Játszadoznak a jogszabályokkal, és sok esetben rendkívül rugalmasan kezelik azokat” – 

nyilatkozta portálunknak Német Ferenc, a Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara országos elnöke. „Látjuk, hogy hova vezethet az, ha az illetékes hatóságok bejárása nélkül ki 

lehet nyitni szórakozóhelyeket. De a biztonságiak munkája sem volt megfelelő. Ma már nem arról 

szól egy biztonsági ember munkája, hogy a részegeket, duhajkodókat tartja féken. Az is fontos része a 

munkájuknak, hogyan tudják a tömeget szabályozni, irányítani. A híradásokból kiderült, hogy a túlzott 

tömeg csak közvetett oka volt a balesetnek, a fő probléma akkor kezdődött, mikor a szűk lépcsőn 

tolták fölfelé az embereket, fent meg telt ház volt, onnan meg jöttek volna lefelé. A tulajdonos 

sumáksága is nagy mértékben hozzájárulhatott a tragédiához, aki az engedélyeztetés beadásával, 

visszavonásával ügyeskedett, és így, ideiglenes engedéllyel működtette a helyet. Az előző kormányok 

által megnyirbált szabályozás segítette mindezt, hiszen kiskapuk segítségével el lehetett érni, hogy 

működjön egy ilyen helyiség. És ne feledkezzünk meg a szülői felelősségről sem, nem mindegy 

ugyanis, hogy milyen helyre engedünk el 16-17 éves gyerekeket. De van egy olyan probléma is, 

amiről mélyen hallgat a médiavilág, tudniillik ezek a partik azért is jönnek létre, hogy minél több 

legális és illegális drogot el lehessen adni (az egyik áldozat vérében amfetaminszármazékot találtak – 

a szerk.). Budapesten egy hétvégén 800-1000 adag kábítószert adnak el. Akik ebből hasznot húznak, 

azok bebújnak a zenevilág mögé. 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/01/diszkotragedia-%E2%80%93-megoldas-lehet-a-%E2%80%9Ebiztonsagos-klub%E2%80%9D-program.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/01/diszkotragedia-%E2%80%93-megoldas-lehet-a-%E2%80%9Ebiztonsagos-klub%E2%80%9D-program.html
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Szeged valamivel biztonságosabb, de egy hatósági bejárást érdemes átgondolni a felelős 

szakhatóságoknak itt is. Csak azt vegyük számításba, hány olyan hely van Szegeden, aminek egy 

kijárata van. Mi történik, ha kitör a pánik egy pinceklubban, hány menekülési iránya van a tömegnek, 

és tudnak-e róla? Nekem egyébként az is kérdéses, hogy egy 21 éves fiatal felnőttnek (a tragédiába 

torkolló parti főszervezője – a szerk.) milyen tapasztalata van egy ekkora rendezvény biztonságos 

megszervezéséhez” – nyilatkozta a biztonsági szakember. 

Rekreációs drogozás 

Nemrég egy konferencián a drogmegelőzési intézet munkatársa is arról beszélt, hogy e partik nagy 

része a droghasználatra épül, s a jelenlévők 90 százaléka fogyaszt valamilyen legális, illegális 

tudatmódosítót. 

„Ezeknek a fiataloknak a nagy része úgynevezett rekreációs szerhasználó, aki kifejezetten ezekre a 

bulikra fogyaszt tudatmódosítókat. A 90-es évek végén vált nálunk is egyre nagyobb divattá a direkt e 

rekreációs szerhasználatra létrejött bulik dömpingje, melyeket négy nagyobb csoportra osztottak a 

szakemberek: a diszkók, partik, klubok és megadiszkók” – ismertette Topolánszky Ákos, a Nemzeti 

Drogmegelőzési Intézet igazgatója a legutóbbi Kábítószer Egyeztető Fórumon (KEF) tartott 

előadásában egy 1998-as felmérés tapasztalatait, hozzátéve, hogy ezeken az összejöveteleken a 

szerhasználat is különbözik, mert míg például egy úgynevezett goapartin a különleges effektekkel 

tarkított „utaztatós” zene „kellékeként” a hallucinogén szerek, kannabisz, LSD, mágikus gombák a 

jellemzőek, addig egy drum ’n’ bass bulin a kannabisz mellett a pörgetősebb amfetamin, extasy a 

gyakori szer. A budapesti tragédiába torkolló buli pedig az utóbbiak közé sorolható. 

Még 2000-ben megakadt a „biztonságos klub” projekt 

Topolánszky azt is elmondta, hogy a legtöbb problémát egy legális drog, az alkohol okozza, a 

szórakozóhelyek pedig nem szeretik beismerni – s így nem is preferálják az együttműködést, hiszen 

üzletileg nem érdekük –, hogy tevékenységükhöz szorosan kötődik a tudatmódosító szerek 

használata. A diszkók egyetlen célja az, hogy e szerek legális formáiból a lehető legtöbbet eladják egy 

estén. Talán ez a törekvés az oka, hogy e helységek nagy része igyekszik kijátszani a tömeg számát 

korlátozó különböző rendelkezéseket, szabályozásokat. 

„Az 1998-as projektünknél egyik kitűzött célunk volt, hogy alakuljanak meg az általunk meghatározott 

12 pontot – a túltömegesedés megakadályozása, a víz legyen a legolcsóbb ital, elsősegélynyújtásra 

képzett szakemberek stb. – betartó, úgynevezett „biztonságos klubok” az országban. Ennek csak egy 

felelt meg később. Így 2000-ben le is állt a program, de most azt tervezzük, hogy széles körű felmérés 

után, újraindítjuk a programot, s felhasználva a tapasztalatainkat szeretnénk hosszú távon majd 

konkrét eredményeket felmutatni” – vázolta az elképzeléseket az intézet igazgatója. Sajnálatos, hogy 

a szórakozóhelyeken jelenlévő problémákra egy tragédia világít rá ismét. Most már tényleg itt az 

ideje leporolni a 2000-ben megakadt program dokumentumait… 
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10 helyett 80-100 biztonsági embernek kellett volna felügyelnie a hétvégi rendezvényen. 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások 

kötelezővé tételében látja a szakember. 

Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben.  

Tervezési hiányokat lát a kamara 

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben. 

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van.  

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

http://www.dunatv.hu/itthon/kozbeszed_nemeth_ferenc_20110117.html
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vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök. 

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd. 

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember. 

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága. 

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 

előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában. 
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Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások 

kötelezővé tételében látja a szakember. 

http://zene.hu/20110118_diszkotragedia_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra
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Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben.   

Tervezési hiányokat lát a kamara  

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben.  

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van.   

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök. 

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd.  

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember.  

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága.  

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 
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előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában.  

- Szöveg: Pintér Attila, felelős szerkesztő, Duna Televízió. - 
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A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. 

A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások kötelezővé 

tételében látja a szakember. 

Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben. 

Tervezési hiányokat lát a kamara 

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben. 

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van. 

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

http://karpatinfo.net/kulfold/2011/01/18/diszkotragedia-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-biztonsagra
http://karpatinfo.net/kulfold/2011/01/18/diszkotragedia-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-biztonsagra
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vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök. 

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd. 

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember. 

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága. 

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 

előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Kakukk.ro 
Szerző: Pintér Attila, Duna TV 

Cím:  

Diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra 
Link: http://kakukk.ro/content/view/15004/26/ 

 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este.  

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások 

kötelezővé tételében látja a szakember.  

http://kakukk.ro/content/view/15004/26/
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Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben.  

Tervezési hiányokat lát a kamara  

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben.  

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van.  

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna  

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök.  

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd.  

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember.  

A rendezvények több mint fele szabálytalan  

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága.  

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 
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előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában.  

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Budapestnet.hu 

Szerző: -- 

Cím: Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra 

Link: http://budapestnet.hu/hirek-magyarorszag/diszkotragedia-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-

a-biztonsagra.html 

 

Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Propeller.hu 

Szerző: csaladinet.hu 

Cím: Hétvégi diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra! 

Link: http://propeller.hu/itthon/1656891-hetvegi-diszkotragedia-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak 

 

Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Hírmutató 

Szerző: -- 

Cím: Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra 

Link: http://www.hirmutato.com/hirek/diszkotragedia_-

_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra-79379 

 

Nyolcszor annyi tíz helyett nyolcvan-száz biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

 

 

http://budapestnet.hu/hirek-magyarorszag/diszkotragedia-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-a-biztonsagra.html
http://budapestnet.hu/hirek-magyarorszag/diszkotragedia-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-a-biztonsagra.html
http://propeller.hu/itthon/1656891-hetvegi-diszkotragedia-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak
http://www.hirmutato.com/hirek/diszkotragedia_-_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra-79379
http://www.hirmutato.com/hirek/diszkotragedia_-_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra-79379
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Bien.hu 

Szerző: Családinet.hu 

Cím: Hétvégi diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra! 

Link: http://www.bien.hu/otthon-csalad,gyerekek,hetvegi-diszkotragedia:-a-rendezvenyek-felenel-

nem-adnak-a-biztonsagra,cikk,3449 

 

Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fõs rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd címû mûsorában hétfő este. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Hírmédia.hu 

Szerző: Duna TV 

Cím: Diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra 

Link: 

http://www.hirmedia.hu/link/duna_tv/diszkotragedia_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_bizto

nsagra/2048448 

 

Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Belföld.ma.hu 

Szerző: ma.hu/dunatv 

Cím:  

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna Diszkótragédia - a rendezvények felénél nem adnak a 
biztonságra 
Link: 

http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/86829/1/belfold/Diszkotragedia__a_rendezvenyek_felenel_nem_

adnak_a_biztonsagra?place=srss 

 

Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke. 

 

 

http://www.bien.hu/otthon-csalad,gyerekek,hetvegi-diszkotragedia:-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-a-biztonsagra,cikk,3449
http://www.bien.hu/otthon-csalad,gyerekek,hetvegi-diszkotragedia:-a-rendezvenyek-felenel-nem-adnak-a-biztonsagra,cikk,3449
http://www.hirmedia.hu/link/duna_tv/diszkotragedia_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra/2048448
http://www.hirmedia.hu/link/duna_tv/diszkotragedia_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra/2048448
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/86829/1/belfold/Diszkotragedia__a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra?place=srss
http://belfold.ma.hu/tart/cikk/a/0/86829/1/belfold/Diszkotragedia__a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra?place=srss
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

VG.hu 
Szerző: Duna TV - VG 

Cím:  

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna 
Link: http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/diszkotragedia-sokkal-tobb-biztonsagi-ember-kellett-

volna-338492 

 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások 

kötelezővé tételében látja a szakember.  

Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben.   

Tervezési hiányokat lát a kamara  

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben.  

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van.   

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök.  

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd.  

http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/diszkotragedia-sokkal-tobb-biztonsagi-ember-kellett-volna-338492
http://www.vg.hu/kozelet/tarsadalom/diszkotragedia-sokkal-tobb-biztonsagi-ember-kellett-volna-338492
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A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember.  

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága.  

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 

előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában.  

Elkerülhető lett volna a tragédia 

Elkerülhető lehetett volna Magyarország első, halálos áldozatokkal járó tömegpánikja a West-

Balkánban, ha a terézvárosi önkormányzat több jogot kap annak meghatározására, milyen 

szórakozóhelyek tarthatnak nyitva a kerületben. 

Az elmúlt hónapokban nem ez az első olyan vészhelyzet, amelynél problémaként merült fel az 

önkormányzatok mozgástere. A megoldásra váró ügyek teljes mértékben eltérők. Ám minden 

esetben felvetődött: talán csökkenthették volna a kárt és az áldozatok számát, ha a hatáskörök 

elosztása jobban szolgálja a hatékonyságot. 

A szombat éjszakai tragédia egyik legfőbb oka az volt, hogy az 1600 férőhelyes West-Balkánba – a 

szervezők tájékoztatása szerint – nagyjából 2500 embert engedtek be. 

A szórakozóhelynek nem volt működési engedélye. Azonban egy jogi kiskaput felhasználva ennek 

hiányában is nyitva tarthatott: ha ugyanis az üzemeltető kérvényezi a nyilvántartásba vételt, akkor 

már a hatósági vizsgálatok lezárulta előtt tarthatnak ott rendezvényeket. Hassay Zsófia VI. kerületi 

polgármester elmondta: az önkormányzatnak ebben a helyzetben mérlegelési joga nincs, ki kell adnia 

az engedélyt. Ezért a terézvárosi helyhatóság élni fog felterjesztési jogával, és a rendelkezés 

szigorítását kéri. Tegnap ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a II. és a XI. kerület is. 
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Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt. 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások 

kötelezővé tételében látja a szakember.  

Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben.   

Tervezési hiányokat lát a kamara  

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben.  

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van.   

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök.  

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27772
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Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd.  

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember.  

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága.  

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 

előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában.  

Elkerülhető lett volna a tragédia 

Elkerülhető lehetett volna Magyarország első, halálos áldozatokkal járó tömegpánikja a West-

Balkánban, ha a terézvárosi önkormányzat több jogot kap annak meghatározására, milyen 

szórakozóhelyek tarthatnak nyitva a kerületben. 

Az elmúlt hónapokban nem ez az első olyan vészhelyzet, amelynél problémaként merült fel az 

önkormányzatok mozgástere. A megoldásra váró ügyek teljes mértékben eltérők. Ám minden 

esetben felvetődött: talán csökkenthették volna a kárt és az áldozatok számát, ha a hatáskörök 

elosztása jobban szolgálja a hatékonyságot. 

A szombat éjszakai tragédia egyik legfőbb oka az volt, hogy az 1600 férőhelyes West-Balkánba – a 

szervezők tájékoztatása szerint – nagyjából 2500 embert engedtek be. 

A szórakozóhelynek nem volt működési engedélye. Azonban egy jogi kiskaput felhasználva ennek 

hiányában is nyitva tarthatott: ha ugyanis az üzemeltető kérvényezi a nyilvántartásba vételt, akkor 

már a hatósági vizsgálatok lezárulta előtt tarthatnak ott rendezvényeket. Hassay Zsófia VI. kerületi 

polgármester elmondta: az önkormányzatnak ebben a helyzetben mérlegelési joga nincs, ki kell adnia 

az engedélyt. Ezért a terézvárosi helyhatóság élni fog felterjesztési jogával, és a rendelkezés 

szigorítását kéri. Tegnap ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a II. és a XI. kerület is. 
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Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 
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Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások 

kötelezővé tételében látja a szakember.  

Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat – így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárás sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben.   

Tervezési hiányokat lát a kamara  

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását , holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak – tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek – hangzott a beszélgetésben.  

http://propeller.hu/itthon/1657332-diszkotragedia-sokkal-tobb-biztonsagi-ember-kellett-volna
http://olajkk.szoljon.hu/orszag-vilag/belfold/diszkotragedia-sokkal-tobb-biztonsagi-ember-kellett-volna-355052
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Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és a gyakorlat a biztonsági bejárás - ette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy “a részegeket megpofozza”, hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van.   

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint – lévén szó többszintes épületről – szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök. 

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd.  

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség – állította az interjúban Német 

Ferenc. “A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány” - érvelt a szakember.  

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok – 

állította kérdésre válaszolva a kamarai elnök. “Művelődési házak, sportcsarnokok, kultúrintézmények 

állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem foglalkoznak, hogy aki oda 

érkezik,mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki pedig oda viszi a 

rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, amikor több ezer 

embert odacsődít”. Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények többségénél, több mint a 

felénél – szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a profit sok esetben 

előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága.  

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség – a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont – tette hozzá – úgy látja, eltérően az 

előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia – ha ez megvan, utána már működik a gépezet – nyilatkozta 

Német Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában.  

Elkerülhető lett volna a tragédia 

Elkerülhető lehetett volna Magyarország első, halálos áldozatokkal járó tömegpánikja a West-

Balkánban, ha a terézvárosi önkormányzat több jogot kap annak meghatározására, milyen 

szórakozóhelyek tarthatnak nyitva a kerületben. 

Az elmúlt hónapokban nem ez az első olyan vészhelyzet, amelynél problémaként merült fel az 

önkormányzatok mozgástere. A megoldásra váró ügyek teljes mértékben eltérők. Ám minden 

esetben felvetődött: talán csökkenthették volna a kárt és az áldozatok számát, ha a hatáskörök 

elosztása jobban szolgálja a hatékonyságot. 

A szombat éjszakai tragédia egyik legfőbb oka az volt, hogy az 1600 férőhelyes West-Balkánba – a 

szervezők tájékoztatása szerint – nagyjából 2500 embert engedtek be. 



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

A szórakozóhelynek nem volt működési engedélye. Azonban egy jogi kiskaput felhasználva ennek 

hiányában is nyitva tarthatott: ha ugyanis az üzemeltető kérvényezi a nyilvántartásba vételt, akkor 

már a hatósági vizsgálatok lezárulta előtt tarthatnak ott rendezvényeket. Hassay Zsófia VI. kerületi 

polgármester elmondta: az önkormányzatnak ebben a helyzetben mérlegelési joga nincs, ki kell adnia 

az engedélyt. Ezért a terézvárosi helyhatóság élni fog felterjesztési jogával, és a rendelkezés 

szigorítását kéri. Tegnap ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott a II. és a XI. kerület is. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Tatus.hu 
Szerző: vg.hu.feedsportal.com 

Cím:  

Diszkótragédia: Sokkal több biztonsági ember kellett volna 
Link: http://diszkotragedia_sokkal_vghu.tatus.hu/hirek.php?vghu_diszkotragedia_sokkal 

 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Családinet.hu 
Szerző: Duna Televízió 

Cím:  

Hétvégi diszkótragédia: a rendezvények felénél nem adnak a biztonságra! 
Link: 

http://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/a_honap_temaja/15151/hetvegi_diszkotragedia_a_rend

ezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra 

 

Nyolcszor annyi - tíz helyett nyolcvan-száz - biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben - nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. 

A szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai - állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági szabályokat. 

A megoldást a szabályok szigorításában, a most nem kötelező érvényű szakmai ajánlások kötelezővé 

tételében látja a szakember. 

Amíg nincsenek kötelező érvényű előírások, addig az érintettek az útvesztőkben próbálnak teret 

nyerni és kikerülni a már létező szabályokat - így reagált Német Ferenc arra a kérdésre, vajon hogyan 

fordulhatott elő, hogy háromezer vendég biztonságára tíz fős biztonsági szolgálat ügyelt a hétvégi 

http://diszkotragedia_sokkal_vghu.tatus.hu/hirek.php?vghu_diszkotragedia_sokkal
http://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/a_honap_temaja/15151/hetvegi_diszkotragedia_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra
http://www.csaladinet.hu/hirek/szabadido/a_honap_temaja/15151/hetvegi_diszkotragedia_a_rendezvenyek_felenel_nem_adnak_a_biztonsagra
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budapesti rendezvényen. Elmondta: 2005-ben a vagyonvédelmi cégek kikerültek a kamara 

látköréből, azóta etikai eljárást sem folytathatnak ezekkel a vállalkozásokkal szemben. 

Tervezési hiányokat lát a kamara 

A hétvégi diszkótragédiában láthatólag nem tervezték meg a rendezvény biztosítását, holott ennek 

kidolgozott szakmai szabályai vannak - tette hozzá a kamarai vezető. Példaként említette a 

tömegmozgatást: másként mozog egy száz fős tömeg a lépcsőházban, mint egy egyenes folyosón. Az 

egy méter széles ajtón 45-48 ember képes átmenni egy perc alatt; de ha az ajtó mögött egy szélesebb 

folyosó húzódik, ahol a kilépők feltorlódhatnak, a kijárat áteresztő képessége erősen csökken. 

Mindezt nem gondolták végig és nem szervezték meg a tragédia helyszínén a biztonsági emberek, 

akiket a kamara ráadásul nem is ismer el biztonsági szakembernek - hangzott a beszélgetésben. 

Normál esetben, nagyobb rendezvényeknél szabály és gyakorlat a biztonsági bejárás - tette hozzá a 

szakember. Ennek során a létesítmény tulajdonosa, a program szervezői, a biztonsági cég, esetleg a 

fellépők biztonsági főnöke bejárja a helyiségeket, a terepet, megtervezik a lehetséges kockázatokat. 

A biztonsági személyzetnek pedig nem az a feladata, hogy "a részegeket megpofozza", hanem 

tömeget kezel, életet véd, ha arra szükség van. 

Nyolcszor annyi biztonsági ember kellett volna 

Német Ferenc elmondta: a szakmai előírások szerint - lévén szó többszintes épületről - szintenként 

lett volna szükség biztonságiakra a hétvégi rendezvény helyszínén. A beléptetést csoportnak kell 

végeznie az ilyen helyeken, a belső terekben három fős csoportoknak kellett volna ügyelni a sérültek 

vagy rosszul lévők tömegből való kiemelésére. Egy ilyen nagy, háromezer fős rendezvénynél az ismert 

tíz helyett legalább nyolcvan-száz fős biztonsági csapatra lett volna szükség - érvelt a kamarai elnök. 

Kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre "hitelesített" szórakozóhelyre háromezer személyt 

engedhettek be? - kérdezte a Közbeszéd. 

A felelősök keresésénél a pénz útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé van a felelősség is. 

Hiszen aki ebből a tevékenységből hasznot húz, azé a felelősség - állította az interjúban Német 

Ferenc. "A tulajdonos megpróbál bérbe adni, és elfelejti, hogy neki ott van felelőssége. Az elmúlt 

időszakban liberalizálták ezeket a szabályozásokat, és sajnos, emberi életek árán fogjuk észrevenni, 

hogy rossz volt az irány" - érvelt a szakember. 

A rendezvények több mint fele szabálytalan 

Nem példa nélküliek a budapesti szórakozóhelyen most tragédiával végződött szabálytalanságok - 

állította a kérdésre válaszolva a kamarai elnök. "Művelődési házak, sportcsarnokok, 

kultúrintézmények állnak üresen, ezért örülnek, ha ki tudják adni azokat. Azzal sajnos nem 

foglalkoznak, hogy aki oda érkezik, mit fog csinálni. Nem tudják, hogy rendelkeznek felelősséggel. Aki 

pedig oda viszi a rendezvényt, az sincs tisztában vele, hogy micsoda felelősséget vesz a nyakába, 

amikor több ezer embert odacsődít". Ez a sajnálatos helyzet országszerte a rendezvények 

többségénél, több mint a felénél - szögezte le szakmai véleményét Német Ferenc, aki úgy látja: ma a 

profit sok esetben előbbre való, mint az emberi élet biztonsága vagy méltósága. 

A jogi kiskapuk bezárására volna szükség - a kamarai vezető szerint azonban a meglévő szakmai 

ajánlások ma nem kötelező érvényűek a vállalkozásokra nézve, amelyek így jobbára nem is sietnek 

betartani azokat, helyette a profitra törekszenek. Most viszont - tette hozzá - úgy látja, eltérően az 

előző kormányoktól, van döntéshozói akarat a változtatásra, aminek elsősorban a rendcsinálás 

szándékában kell megnyilvánulnia - ha ez megvan, utána már működik a gépezet - nyilatkozta Német 

Ferenc a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában. 
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Hírcsatorna.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

A tragédiáért felelős keresésnél a pénz útját kell követni 
Link: http://www.hircsatorna.com/a-tragediaert-felelos-keresesnel-a-penz-utjat-kell-kovetni/ 

 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. A 

szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat.  – Életforma 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Pocaklakó Online 
Szerző: -- 

Cím:  

A tragédiáért felelős keresésnél a pénz útját kell követni 
Link: http://www.pocaklako.hu/cikkek/eletmod/a-tragediaert-felelos-keresesnel-a-penz-utjat-kell-

kovetni/ 

 

Nyolcszor annyi – tíz helyett nyolcvan-száz – biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai 

szabályok szerint azt a hétvégi, háromezer fős rendezvényt, ahol három fiatal életét vesztette a 

tömegben – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara Országos Szervezetének elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában hétfő este. A 

szakember szerint az országban nem egyedülállóak a most tragédiába torkollt rendezvény 

szabálytalanságai – állítja, hogy a rendezvények több mint felénél sértik meg a biztonsági 

szabályokat. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

RTL Klub Online 
Szerző: RTL Híradó - Fehér Krisztina 

Cím:  

Menekülés az életveszélyes tömegből 
Link: http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/352463 

 

http://www.hircsatorna.com/a-tragediaert-felelos-keresesnel-a-penz-utjat-kell-kovetni/
http://www.pocaklako.hu/cikkek/eletmod/a-tragediaert-felelos-keresesnel-a-penz-utjat-kell-kovetni/
http://www.pocaklako.hu/cikkek/eletmod/a-tragediaert-felelos-keresesnel-a-penz-utjat-kell-kovetni/
http://www.rtlklub.hu/hirek/belfold/cikk/352463
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Túlélők a szombat éjjelről 

A biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - ezt mondja a személy-, és vagyonőr 

kamara elnöke, aki szerint több biztonsági szabályt is megszegtek. Arra viszont nincs előírás, hogy 

egy szórakozó helyen mennyi emberre mennyi biztonsági őr kell. A szakember szerint a majdnem 

háromezres tömegre legalább 50-60 biztonsági ember kellett volna, de csak alig egy tucatnyi volt. 

Három napja egyre csak gyűlnek a mécsesek, nem kell szervezett megemlékezés ahhoz, hogy sokan 

megálljanak itt, kegyeleti hellyé változott a Nyugati tér. Az emberek között könnyen találni olyat, aki 

ismerte a három áldozat valamelyikét.  

"Kinga az ismerősöm volt két nappal előtte beszéltem vele, mondta hogy jöjjek el de nem jöttem." 

Aki viszont ott volt, ahogy Luca is, nem tud túllenni a történteken.  

„Rémálmaim vannak folyamatosan álmodok rosszakat.” 

Lucát az interjúra édesanyja kísérte el. A buliban sem egyedül volt, de a lépcsőn a tömeg elszakította 

a barátjától. Luca is elesett, ahogy még vagy 20-30-an. Azt mondta: sötét volt, üvöltött a zene, és 

mindenki segítségért kiabált.  

„Volt egy másik srác, akibe hirtelen belekapaszkodtam és mondtam neki, hogy könyörgöm 

szemüveges srác húz ki mert meg fogok halni, próbált egyedül kirángatni de nem tudott mert annyira 

be voltam szorulva" – mondta Götzy Luca. 

A lány barátja pedig az egyik áldozat mellett feküdt.  

„Ketten húztak fel, akkor mondtam, hogy lent van még egy csaj, ott feküdt mellettem láttam, teljesen 

mozdulatlan volt, nem csinált semmit csak feküdt, nem is én, hanem valaki felemelte és elkezdték 

kifelé adni, hogy vigyék ki” – mondta Szépe Attila. 

Mindketten azt mondták, alig láttak biztonsági őröket, inkább csak a bejáratnál. A személy és 

vagyonőrkamara elnöke azt mondta: már ebből látszik, hogy rossz volt a szervezés, és több szabályt 

megszegtek. Pedig szerinte a biztonsági őrök megelőzhették volna a tragédiát.  

„A magánbiztonság szemszögéből minden szabályt, amit lehetett sértettek, ha elkezdjük nézni, hogy 

egy biztosítási terv hogy épül fel, a bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését, nem voltak 

terelőkorlátok hogy hogyan tudjanak befele haladni hogy nem nyomják már egymást a bejáratnál” – 

mondta Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke. 

Nincs előírás arra, hogy egy szórakozóhelyen tartott rendezvényre létszámtól függően hány 

biztonsági ember kell, csak sporteseményekre van ilyen szabály. Az RTL Híradónak nyilatkozó 

szakember szerint 3000 emberre körülbelül 50-60 biztonsági ember kellett volna. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium: Hírmutató 

Szerző: -- 

Cím: Menekülés az életveszélyes tömegből 

Link: http://www.hirmutato.com/hirek/menekules_az_eletveszelyes_tomegbol-80207 

 

A biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - ezt mondja a személy-, és vagyonőr 

kamara elnöke, aki szerint több biztonsági szabályt is megszegtek. Arra viszont nincs előírás, hogy 

egy szórakozó helyen mennyi emberre mennyi biztonsági őr kell. A szakember szerint a majdnem 

háromezres tömegre legalább 50-60 biztonsági ember kellett volna, de csak alig egy tucatnyi volt. 

http://www.hirmutato.com/hirek/menekules_az_eletveszelyes_tomegbol-80207
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

hírek.animare.hu 
Szerző: RTL Klub 

Cím:  

Menekülés az életveszélyes tömegből 
Link: http://hirek.animare.hu/menekules_az_eletveszelyes_tomegbol+156578.html 

 

A biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - ezt mondja a személy-, és vagyonőr 

kamara elnöke, aki szerint több biztonsági szabályt is megszegtek. Arra viszont nincs előírás, hogy 

egy szórakozó helyen mennyi emberre mennyi biztonsági őr kell. A szakember szerint a majdnem 

háromezres tömegre legalább 50-60 biztonsági ember kellett volna, de csak alig egy tucatnyi volt. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Boon.hu 
Szerző: -- 

Cím:  

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó 
Link: http://www.boon.hu/engine.aspx/west-balk-193-n-a-biztons-225-gi-or-246-k-megakad-225-

lyozhatt-225-k-volna-a-trag-233-di-225-t-rtl-h-237-rad-243/t/page/boon-article-detail-page/cn/haon-

news-charlotteInform-20110118-0832468983/dc/im:all:news_special-hungary/ag/im-fuggetlen 

 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke. 

WEST BALKÁN - Ma döntenek négy gyanúsított előzetes letartóztatásáról  

Szerda délelőtt 10 órától tárgyal a bíróság a szombati diszkótragédia kapcsán őrizetbe vett négy 

ember előzetes letartóztatásáról. 

Bezárhat a West Balkán - Népszava, Népszabadság  

fuggetlen | 2011.01.19 05:57 

Bezárathatja a West Balkán nevű szórakozóhelyet a VI. kerületi önkormányzat, akár már szerdán - 

olvasható a Népszavában és a Népszabadságban is. 

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó  

fuggetlen | 2011.01.18 20:32 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke. 

Németh Ferenc úgy látja, hogy a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a szombat éjszakai 

tragédiát, amelyben három fiatal lány meghalt - hangzott el az RTL Híradóban kedd este. 

Kegyeleti hellyé változott a budapesti Nyugati tér. A diszkótragédia óta folyamatosan gyűlnek a 

mécsesek, sokan megállnak ott. Vannak köztük olyanok is, akik személyesen ismerték a három 

áldozat valamelyikét. Két fiatal az RTL Híradónak egybehangzóan azt nyilatkozta, hogy szombat éjjel 

alig láttak biztonsági őröket a helyszínen, és inkább csak a bejáratnál. 

http://hirek.animare.hu/menekules_az_eletveszelyes_tomegbol+156578.html
http://www.boon.hu/engine.aspx/west-balk-193-n-a-biztons-225-gi-or-246-k-megakad-225-lyozhatt-225-k-volna-a-trag-233-di-225-t-rtl-h-237-rad-243/t/page/boon-article-detail-page/cn/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983/dc/im:all:news_special-hungary/ag/im-fuggetlen
http://www.boon.hu/engine.aspx/west-balk-193-n-a-biztons-225-gi-or-246-k-megakad-225-lyozhatt-225-k-volna-a-trag-233-di-225-t-rtl-h-237-rad-243/t/page/boon-article-detail-page/cn/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983/dc/im:all:news_special-hungary/ag/im-fuggetlen
http://www.boon.hu/engine.aspx/west-balk-193-n-a-biztons-225-gi-or-246-k-megakad-225-lyozhatt-225-k-volna-a-trag-233-di-225-t-rtl-h-237-rad-243/t/page/boon-article-detail-page/cn/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983/dc/im:all:news_special-hungary/ag/im-fuggetlen
http://www.boon.hu/west-balkan---ma-dontenek-negy-gyanusitott-elozetes-letartoztatasarol/haon-news-charlotteInform-20110119-0617460149
http://www.boon.hu/bezarhat-a-west-balkan---nepszava-nepszabadsag/haon-news-charlotteInform-20110119-0557461062
http://www.boon.hu/west-balkan-a-biztonsagi-orok-megakadalyozhattak-volna-a-tragediat---rtl-hirado/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983
http://www.mon.hu/wast-balkan-nyilatkozott-a-meghalt-lany-csaladja/news-20110118-07382335
http://www.mon.hu/wast-balkan-nyilatkozott-a-meghalt-lany-csaladja/news-20110118-07382335
http://www.mon.hu/wast-balkan-nyilatkozott-a-meghalt-lany-csaladja/news-20110118-07382335
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A bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését 

A Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke szerint már ebből látszik, hogy rossz volt a szervezés, és több 

szabályt megszegtek. Németh Ferenc elmondta: a bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését. 

Nem voltak terelőkorlátok, amelyek befelé kijelölték volna a vendégek útját. Ha ezek álltak volna, 

állítása szerint nem nyomták volna össze egymást a fiatalok már a bejáratnál. 

A szakmai kamara elnöke hozzátette: nincs előírás arra, hogy egyszórakozóhelyen tartott 

rendezvényre létszámtól függően hány biztonsági ember kell. Ilyen szabály csak sporteseményeknél 

létezik. Németh Ferenc becslése szerint 3000 vendégre körülbelül 50-60 biztonsági ember kellett 

volna. Ehelyett alig egy tucatnyian dolgoztak szombat éjszaka a fővárosiWest Balkánban. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Friss Hírek.hu 
Szerző: Hajdú Online 

Cím:  

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó 
Link: http://www.frisshirek.hu/story/284361.html 

 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Délmagyarország 
Szerző: -- 

Cím:  

West-Balkán tragédia - Szegeden ilyen megtörténhetne? 
 

Szeged - Szombat éjszaka három fiatal lány halt meg, amikor a budapesti Nyugati téren található 

West-Balkán nevű szórakozóhelyen - eddig tisztázatlan okokból - pánik tört ki. Kíváncsiak voltunk, 

Szegeden történhet-e hasonló.  

Vasárnap reggel a fél ország megdöbbenve értesült a fővárosi diszkókatasztrófáról. A rendőrség 

szakértői egyelőre nem bocsátkoznak találgatásokba, konkrétumokat pedig a boncolások befejeztéig 

és a szemtanúk kikérdezéséig nem mondanak. Egy biztos: késelés kizárva, mindhárom lány 

megfulladt. Foglalkozás körében több ember halálát okozó veszélyeztetéssel gyanúsítanak öt embert, 

akik közül ketten a rendezvény szervezői, ketten a helyiség bérbeadói, egy ember pedig a 

programsorozat főszervezője. 

Pánik okozta tömeges szerencsétlenség szinte minden évben történik: a legtöbb koncerten, sport- 

vagy vallási rendezvényeken fordul elő. A szombati tragikus kimenetelű parti résztvevői az egyik 

legnépszerűbb közösségi portálon a zsúfoltságra panas zkodtak: szerintük a szórakozóhelyen nem 

volt létszámkontroll, jóval több embert engedtek be, mint amennyit a hely kapacitása megenged. 

http://budapest.mon.hu/
http://www.frisshirek.hu/story/284361.html
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Szeged nem Budapest. Csaba Levente, a JATE Klub vezetője nem tudja elképzelni, hogy Szegeden, 

zárt szórakozóhelyen hasonló katasztrófa történne. - A hamarosan a régi helyén újra megnyíló 

egyetemi klubban, amit tűzoltókkal és szakhatóságokkal egyeztetve alakítottunk ki, a korábbi három 

helyett öt vészkijárat lesz, a nagyterem felé nyitottunk még egy átjárót, a mellékhelyiségeket pedig a 

legújabb normák szerint alakítottuk ki - mondta a k lubvezető. Hozzátette: az egyetemi szórakozóhely 

befogadóképessége 1000 fő. 

Kíváncsiak voltunk, hogy mi minden határozza meg egy szórakozóhely befogadóképességét. 

Megtudtuk: a férőhelyek számát a négyzetméterszám mellett a közlekedő folyosók és a 

mellékhelyiségek elhelyezkedése, mérete is befolyásolja. Az egyetemi klub szerencsés elrendezésű: 

nincsenek veszélyes gócpontok, a főfolyosóról sűrűn vannak keresztirányú leágazások. Ha náluk 

alakulna ki valamiért pánik, a kiürítést a biztonsági szolgálat végezné. 

Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke korábban a 

delmagyar.hu-nak elmondta: nem szükséges valós esemény ahhoz, hogy tragédia történjen, elég 

néhány rendetlen, ittas, "tréfás" vagy rosszindulatú személy, és már adott is egy tömeges katasztrófa. 

Egyetlen kiáltással - tűz van, bomba - végzetes tömeghisztériát lehet provokálni. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Független Hírügynökség 
Szerző: FH - RTL KLUB 

Cím:  

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó  
 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke. Németh Ferenc úgy látja, hogy a biztonsági őrök 

megakadályozhatták volna a szombat éjszakai tragédiát, amelyben három fiatal lány meghalt - 

hangzott el az RTL Híradóban kedd este. 

Kegyeleti hellyé változott a budapesti Nyugati tér. A diszkótragédia óta folyamatosan gyűlnek a 

mécsesek, sokan megállnak ott. Vannak köztük olyanok is, akik személyesen ismerték a három 

áldozat valamelyikét. Két fiatal az RTL Híradónak egybehangzóan azt nyilatkozta, hogy szombat éjjel 

alig láttak biztonsági őröket a helyszínen, és inkább csak a bejáratnál. 

A Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke szerint már ebből látszik, hogy rossz volt a szervezés, és több 

szabályt megszegtek. Németh Ferenc elmondta: a bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését. 

Nem voltak terelőkorlátok, amelyek befelé kijelölték volna a vendégek útját. Ha ezek álltak volna, 

állítása szerint nem nyomták volna össze egymást a fiatalok már a bejáratnál. 

A szakmai kamara elnöke hozzátette: nincs előírás arra, hogy egy szórakozóhelyen tartott 

rendezvényre létszámtól függően hány biztonsági ember kell. Ilyen szabály csak sporteseményeknél 

létezik. Németh Ferenc becslése szerint 3000 vendégre körülbelül 50-60 biztonsági ember kellett 

volna. Ehelyett alig egy tucatnyian dolgoztak szombat éjszaka a fővárosi West Balkánban. 
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

HAON 
Szerző: -- 

Cím:  

WEST BALKÁN: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát - RTL Híradó 
Link: http://www.haon.hu/west-balkan-a-biztonsagi-orok-megakadalyozhattak-volna-a-tragediat---

rtl-hirado/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983 

 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke.  

Németh Ferenc úgy látja, hogy a biztonsági őrök megakadályozhatták volna a szombat éjszakai 

tragédiát, amelyben három fiatal lány meghalt - hangzott el az RTL Híradóban kedd este.  

Kegyeleti hellyé változott a budapesti Nyugati tér. A diszkótragédia óta folyamatosan gyűlnek a 

mécsesek, sokan megállnak ott. Vannak köztük olyanok is, akik személyesen ismerték a három 

áldozat valamelyikét. Két fiatal az RTL Híradónak egybehangzóan azt nyilatkozta, hogy szombat éjjel 

alig láttak biztonsági őröket a helyszínen, és inkább csak a bejáratnál.  

A Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke szerint már ebből látszik, hogy rossz volt a szervezés, és több 

szabályt megszegtek. Németh Ferenc elmondta: a bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését. 

Nem voltak terelőkorlátok, amelyek befelé kijelölték volna a vendégek útját. Ha ezek álltak volna, 

állítása szerint nem nyomták volna össze egymást a fiatalok már a bejáratnál.  

A szakmai kamara elnöke hozzátette: nincs előírás arra, hogy egy szórakozóhelyen tartott 

rendezvényre létszámtól függően hány biztonsági ember kell. Ilyen szabály csak sporteseményeknél 

létezik. Németh Ferenc becslése szerint 3000 vendégre körülbelül 50-60 biztonsági ember kellett 

volna. Ehelyett alig egy tucatnyian dolgoztak szombat éjszaka a fővárosi West Balkánban.  

WEST BALKÁN - Az ügyészség indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, egyikük ügyében 

dönthetnek is ma  

fuggetlen | 2011.01.18 17:42 Indítványozta az ügyészség kedden a West Balkánban történt tragédia 

gyanúsítottjainak előzetes letartóztatását - derül ki a Fővárosi Bíróság közleményéből.  

WEST BALKÁN - Szabadlábon védekezhet a szórakozóhely egyik vezetője  

fuggetlen | 2011.01.18 19:42  

Szabadlábon védekezhet a West Balkánban történt tragédia egyik gyanúsítottja - értesült a Független 

Hírügynökség.  

WEST BALKÁN - Az ügyészség indítványozta a gyanúsítottak előzetes letartóztatását, egyikük 

ügyében dönthetnek is ma  

fuggetlen | 2011.01.18 17:42  

Indítványozta az ügyészség kedden a West Balkánban történt tragédia gyanúsítottjainak előzetes 

letartóztatását - derül ki a Fővárosi Bíróság közleményéből. 

 

 

 

 

 

http://www.haon.hu/west-balkan-a-biztonsagi-orok-megakadalyozhattak-volna-a-tragediat---rtl-hirado/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983
http://www.haon.hu/west-balkan-a-biztonsagi-orok-megakadalyozhattak-volna-a-tragediat---rtl-hirado/haon-news-charlotteInform-20110118-0832468983
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

HVG Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Diszkótragédia: a biztonsági őrök megakadályozhatták volna?  
Link: http://hvg.hu/itthon/20110118_okok_wb_tragedia_ 

 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West-Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke.  

Kegyeleti hellyé változott a budapesti Nyugati tér. A diszkótragédia óta folyamatosan gyűlnek a 

mécsesek, sokan megállnak ott. Vannak köztük olyanok is, akik személyesen ismerték a három 

áldozat valamelyikét. Két fiatal az RTL Híradónak egybehangzóan azt nyilatkozta, hogy szombat éjjel 

alig láttak biztonsági őröket a helyszínen, és inkább csak a bejáratnál. 

A Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke szerint már ebből látszik, hogy rossz volt a szervezés, és több 

szabályt megszegtek. Németh Ferenc elmondta: a bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését. 

Nem voltak terelőkorlátok, amelyek befelé kijelölték volna a vendégek útját. Ha ezek álltak volna, 

állítása szerint nem nyomták volna össze egymást a fiatalok már a bejáratnál. 

A szakmai kamara elnöke hozzátette: nincs előírás arra, hogy egy szórakozóhelyen tartott 

rendezvényre létszámtól függően hány biztonsági ember kell. Ilyen szabály csak sporteseményeknél 

létezik. Németh Ferenc becslése szerint 3000 vendégre körülbelül 50-60 biztonsági ember kellett 

volna. Ehelyett alig egy tucatnyian dolgoztak szombat éjszaka a fővárosi West-Balkánban. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Webrádió 
Szerző: Független Hírügynökség 

Cím:  

Bűncselekmények - west balkán 
Link: http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=224473 

 

A biztonsági őrök megakadályozhatták volna a tragédiát 

Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - véli a 

Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke. 

(RTL Híradó) Túl kevesen voltak és több biztonsági szabályt is megszegtek az őrök a West Balkánban - 

véli a Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke. Németh Ferenc úgy látja, hogy a biztonsági őrök 

megakadályozhatták volna a szombat éjszakai tragédiát, amelyben három fiatal lány meghalt - 

hangzott el az RTL Híradóban kedd este. 

Kegyeleti hellyé változott a budapesti Nyugati tér. A diszkótragédia óta folyamatosan gyűlnek a 

mécsesek, sokan megállnak ott. Vannak köztük olyanok is, akik személyesen ismerték a három 

áldozat valamelyikét. Két fiatal az RTL Híradónak egybehangzóan azt nyilatkozta, hogy szombat éjjel 

alig láttak biztonsági őröket a helyszínen, és inkább csak a bejáratnál.  

http://hvg.hu/itthon/20110118_okok_wb_tragedia_
http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=category&id=4352
http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=224473
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A Személy- és Vagyonőr Kamara elnöke szerint már ebből látszik, hogy rossz volt a szervezés, és több 

szabályt megszegtek. Németh Ferenc elmondta: a bejáratnál nem tervezték meg a tömeg érkezését. 

Nem voltak terelőkorlátok, amelyek befelé kijelölték volna a vendégek útját. Ha ezek álltak volna, 

állítása szerint nem nyomták volna össze egymást a fiatalok már a bejáratnál. 

A szakmai kamara elnöke hozzátette: nincs előírás arra, hogy egy szórakozóhelyen tartott 

rendezvényre létszámtól függően hány biztonsági ember kell. Ilyen szabály csak sporteseményeknél 

létezik. Németh Ferenc becslése szerint 3000 vendégre körülbelül 50-60 biztonsági ember kellett 

volna. Ehelyett alig egy tucatnyian dolgoztak szombat éjszaka a fővárosi West Balkánban. 

 

 

Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Blikk Budapesti Kiadás 
Szerző: -- 

Cím:  

Túl kevés volt az őr 
 

– Teljesen szabálytalan volt a szakképzetlen biztonsági őrök alkalmazása. Tíz biztonsági ember 300 

főre valóban elegendő lett volna, de 3000-re semmiképp – mondta Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara országos elnöke. – A bajt valószínűleg az 

okozta, hogy amíg a lépcső alján álló jegyszedők folyamatosan engedték be az embereket, addig a 

fent állók már képtelenek voltak több embert bezsúfolni a terembe, így a lépcső tetején álló tömeg 

megindult lefelé, átgázolva a többieken – tette hozzá a szakember. A bulit szervező csapat, vagyis a 

Noise Night Life korábbi közleménye szerint a portaszolgálat volt a felelős a vendégek 

beengedéséért, a létszám kontrollálásáért, a vendégek testi épségének biztosításáért, ezt pedig – 

állításuk szerint – a West Balkán csapata látta el. 
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Dátum: 2011. január 18. 

Médium:  

Blikk Vidéki Kiadás 
Szerző: -- 

Cím:  

Túl kevés volt az őr 
 

– Teljesen szabálytalan volt a szakképzetlen biztonsági őrök alkalmazása. Tíz biztonsági ember 300 

főre valóban elegendő lett volna, de 3000-re semmiképp – mondta Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara országos elnöke. – A bajt valószínűleg az 

okozta, hogy amíg a lépcső alján álló jegyszedők folyamatosan engedték be az embereket, addig a 

fent állók már képtelenek voltak több embert bezsúfolni a terembe, így a lépcső tetején álló tömeg 

megindult lefelé, átgázolva a többieken – tette hozzá a szakember. A bulit szervező csapat, vagyis a 

Noise Night Life korábbi közleménye szerint a portaszolgálat volt a felelős a vendégek 

beengedéséért, a létszám kontrollálásáért, a vendégek testi épségének biztosításáért, ezt pedig – 

állításuk szerint – a West Balkán csapata látta el. 

 

 
 

 

  



 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
ORSZÁGOS SZERVEZETE 

1135 Budapest, Szegedi út 37-39. 
http://www.szvmszk.hu 

Telefon: +36-1/220-5690, FAX: +36-1/220-8921 

 

2011. január 19. 
 

 

Dátum: 2011. január 19. 

Médium:  

Népszabadság Online 
Szerző: Fekete Gy. Attila 

Cím:  

A rendőrség tagadja, hogy egy fiút megkéseltek volna 
Link: http://nol.hu/lap/mo/20110119-meghiusitanak_az_eljarast_ 

 

A tömegrendezvények többségén biztonságra nem költenek 

Mind az öt gyanúsított előzetes letartóztatására előterjesztést tett a bíróság felé a VI–VII. kerületi 

ügyészség –közölte kedd délután a Fővárosi Főügyészség. Az ügyészek álláspontja szerint 

szabadlábon hagyásuk esetén a gyanúsítottak meghiúsítanák, megnehezítenék vagy 

veszélyeztetnék a nyomozás sikerét. Egy gyanúsítottat már kedden este meghallgatott a bíróság, a 

döntés: ő szabadlábon védekezhet. 

A BRFK kedden cáfolta azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint a rendőrség egy csepeli fiút 

keresne, akit feltételezések szerint megkéseltek szombat éjszaka a Nyugati téren lévő West-Balkán 

nevű szórakozóhelyen. A Magyar Hírlap keddi számában azt közölte, hogy információi szerint szúrt 

sebet kapott a diszkóban egy csepeli diák is, a fiú tegnap nem ment haza az iskolából, ezért a 

rendőrség keresi. „A mulató szombaton este kilenc órakor nyitott, ám fél tíz körül már verekedés tört 

ki az épületben. Ekkor egy nyolc-tíz fős társaság elment, majd később »erősítéssel visszatért«” – 

olvasható a napilap honlapján. A rendőrség ezzel szemben határozottan állítja: közel ezer tanút 

hallgattak ki, de senki sem látott semmiféle késelést. A tragédiában elhunyt mindhárom lány halálát 

fulladás okozta – ismételték a már vasárnap ismertetett orvos-szakértői véleményre utalva 

rendőrségi források. Ennek ellenére sokan még mindig kitartanak amellett, hogy „látták”, vagy 

„megbízható helyről hallották”, hogy késelés történt, s azt követően tört ki a pánik. 

A rendőrség még vasárnap őrizetbe vette a West-Balkán üzemeltetőit és a Noise Night Life 

szervezőit. Foglalkozás körében elkövetett, kettőnél több ember halálát okozó veszélyeztetéssel 

gyanúsítják őket. Kedd délután a Fővárosi Főügyészség közleményben tudatta, hogy alapos 

mérlegelés utána a VI–VII. kerületi ügyészség mind az öt őrizetbe vett gyanúsított letartóztatására 

előterjesztést tett a bíróság felé. Egy gyanúsított bírói meghallgatása már kedd este megkezdődött, ő 

szabadlábon védekezhet. E döntés ellen fellebbezett az ügyészség. A többiek ügyében ma döntenek. 

A szombati diszkótragédiát követően a Pintér Sándor belügyminiszter által beígért átfogó 

ellenőrzések némi nyugtalanságot váltottak ki a szakmában. (Pécsett, a budapestihez hasonló esetek 

megelőzése érdekében, már el is kezdték a szórakozóhelyek átfogó felülvizsgálatát.) 

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége világos szakmai standardokat és 

egyértelmű szabályozást sürget. Állásfoglalásuk szerint a szombati tragédiát a szakmai dilettantizmus 

és a hatékony ellenőrzés hiánya együttesen okozta. A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete speciális 

szabályokat sürget a százfősnél nagyobb közönség szórakoztatására szervezett belépődíjas 

http://nol.hu/lap/mo/20110119-meghiusitanak_az_eljarast_
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rendezvényekre, speciális engedélyekhez és a szakhatóságok hozzájárulásához kötné az ilyen 

események szervezését, s bizonyos esetekben felelős szakmai vezető alkalmazását is előírnák. 

Megszólalt az ügyben a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara is. Németh 

Ferenc, a szervezet elnöke úgy vélte, a rendezvényt biztosító gárda nem készült fel a tömeg 

kezelésére, a kis létszámú biztonsági csapat amúgy – szerinte –nem is lett volna képes a rend 

fenntartására. Ahhoz legalább 80-100 biztonsági emberre lett volna szükség, bár a túlzsúfolt 

épületben valószínűleg ők sem tehettek volna semmit. A Népszabadság értesülése szerint a 

rendezvény biztonsági cége 2010 elején alakult, s alkalmazottjai között volt rendőrök és az éjszakai 

életben ismert kidobóemberek egyaránt megtalálhatók. A céget bejelentették ugyan a szakmai 

kamaránál, de tagdíjat nem fizettek, s hivatalosan meg nem erősített információink szerint a 

rendőrségi bejegyzésük is függőben maradt. Ma dönt a terézvárosi önkormányzat arról, bezáratja-e a 

West-Balkánt, a szombati tragédia helyszínét. 

 

 

Dátum: 2011. január 19. 

Médium:  

Magyar Hírlap Online 
Szerző: Lázin Miklós András 

Cím:  

Egy civil képes százmilliókat spórolni a honvédségnek 
Link: 

http://www2.magyarhirlap.hu/belfold/egy_civil_kepes_szazmilliokat_sporolni_a_honvedsegnek.htm

l 

 

Külsősként a civil világból érkezett tiszta viszonyokat teremteni a Honvédelmi Minisztérium 

legjelentősebb háttércégének, a HM EI Zrt.-nek az élére Móró Lajos. A munka kezdetét a vállalat 

külső szerződéseinek felülvizsgálata jelentette. A kutakodást sok esetben szerződésmódosítás vagy 

azok megszüntetése követte. A vezérigazgató beszélt arról is, milyen módon sikerült békében 

megválni a korábbi üzleti partnerektől. 

- Érkezésekor sok csontváz volt a szekrényben? 

- Nem azért jöttem, hogy a múlton merengjek. Számomra a cég sikeres jövője a fontos. 

- De csak megnézte, mit vesz át? 

- A Honvédelmi Minisztérium tavaly kijelölt egy tizenkét tagú bizottságot, amely két hónap alatt 

átvilágította a vállalatot. A jelentés igen vaskosra sikeredett. Az összefoglalt anyag pedig óriási 

segítség volt számunkra. 

- Miben? 

- Világos lett a cég korábbi működési rendje, kiderültek a döntési mechanizmusok, megismertük az 

összes partnert, rájöttünk, hol s mit kell változtatni, és nem mellékesen világossá vált, mely 

szerződéseket kell feltétlenül felbontanunk. 

- Mondana néhány példát? 

- Jelentősen csökkentettük a vezetői létszámot, kivétel nélkül megszüntettünk minden külső 

tanácsadói szerződést. Elődeim olyan előnytelen kontraktusok tucatjait írták alá, amelyekből sem a 

http://www2.magyarhirlap.hu/belfold/egy_civil_kepes_szazmilliokat_sporolni_a_honvedsegnek.html
http://www2.magyarhirlap.hu/belfold/egy_civil_kepes_szazmilliokat_sporolni_a_honvedsegnek.html
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cég, sem pedig a Magyar Honvédség nem látott volna hasznot. Nem szokásom a számokkal 

dobálózni, de ezzel a lépéssel súlyos százmilliókat spóroltunk. 

- Hallhatnánk konkrét szerződéseket és neveket? 

- A nevek semmit sem számítanak, ha a céget akarjuk újjáépíteni. 

- Akiket elküldtek, minden bizonnyal nem örültek. 

- Ez természetes. Képzeljük magunkat egy olyan ember helyébe, aki eddig komoly fizetést kapott a 

társaságtól érdemi munka nélkül, és most hirtelen megszűnik ez a forrása. 

- Nem fenyegették perrel, ügyvéddel? 

- Nyugodt ember vagyok, nem szeretek veszekedni. Minden érintettel leültem, és átbeszéltük a válás 

részleteit. Volt, aki idegeskedett, de idővel megértette, jobban jár a békés megoldással, mint az 

évekig tartó pereskedéssel. A döntésem ugyanis megmásíthatatlan volt. Az pedig már csak hab a 

tortán, hogy ezzel újabb százmilliókat sikerült a vállalat kasszájában tartani. A siker ebben a 

tekintetben teljesnek mondható. De mondom, nem azért jöttem, hogy a múltban éljek, hanem egy 

merőben új szemléletű EI-t szeretnék építeni. Az új vállalati kultúra része, hogy a megtakarításokkal 

és a cég nyereséges működésével a HM céljait szolgáljuk. 

- Ez alatt mit értsünk? 

- Forgalmunk évi negyvenmilliárd forint körül jár. A kapacitásainknak megközelítőleg a kilencven 

százalékát köti le a HM és tízet a civil szektor. Tavalyelőtt a cég adózott eredménye 504 millió forint 

volt, 2010-ben az adózás előtti 596 millió lenne. Ez jelentős összeg. Ebből az összegből, ha okosan 

használjuk fel, sokat javíthatunk a Magyar Honvédség felszereltségén. 

- Mivel foglalkozik a társaság? 

- Alapvetően három lábon állunk. Az egyik az őrzés-védelem. Azzal, hogy tizennyolc civil biztonsági 

céggel megszüntettük a szerződést, és helyettük saját állományba felvett önkéntes védelmi 

tartalékosokkal és civil munkatársakkal látjuk el a feladatokat, mérhetően hozzájárulunk a hazai 

szürkegazdaság kifehérítéséhez. A második szegmens az ingatlanvagyon kezelése. Ezzel kapcsolatban 

érdemes felvillantani egy hajmeresztő részletet: a korábbi gyakorlat az volt, hogy az általunk 

üzemeltetett és állami tulajdonban lévő objektumok víz-, villany- és gázórái nem a mi, hanem négy 

alvállalkozó nevén voltak. 

- Valóban szokatlan. 

- Képzeljük el, hogy egy fontos objektum - például a bánkúti vagy a békéscsabai radar - áramszámláját 

az alvállalkozó nem fizeti ki. Erre válaszként az áramszolgáltató teljesen jogosan lekapcsolja a 

betáplálást. Azt hiszem, nem kell magyarázni a következményeket. Egy esztendőt adtam magamnak, 

hogy ezeket az amúgy sajnálatosan pompásan bebetonozott szerződéseket közös megegyezéssel 

átalakítsuk, majd az ideális piaci viszonyokhoz szabjuk. Óriási előny lenne, ha a szolgáltatók felé mi 

léphetnénk fel nagyfogyasztóként. Tíz-húsz százalékos árengedményt borítékolhatóan azonnal el 

tudunk érni, ami további megtakarítás lenne az MH számára. 

- Menni fog? 

- Küzdelmes munka lesz, annyi szent. Szolgáltatási területeket kell visszavennünk, és 

árengedményeket kell kicsikarnunk. Úgy érzem, sikeresen vesszük ezt az akadályt is. Korántsem 

mellékesen sokat remélek a fűtés, a szigetelés és a nyílászárók korszerűsítésétől, esetleg a fogyasztói 

szokások átalakításától. Becsléseink szerint így összesen több száz- millió, de akár egymilliárd forintot 

is spórolhatunk. 

- Melyik a harmadik fő tevékenységi kör? 
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- Az informatika. Fogalmazhatunk úgy is, monopóliumunk van a rejtjelező eszközök hazai 

fejlesztésére és gyártására. Szabad kapacitásainkat a jövőben jobban kihasználjuk. 

- Visszakanyarodva a felbontott szerződésekre, sok embernek léphetett a tyúkszemére. Nem fél, 

hogy előbb-utóbb elmozdítják? 

- Mielőtt elvállaltam a megbízatást, leszögeztem, tiszta, átlátható, rendezett viszonyokat szeretnék 

teremteni, mivel alapelvem, hogy az egyetlen járható út az egyenes. A tárca vezetője, Hende Csaba 

egyetértett velem, s eddig mindenben támogatott, és hiszem, hogy ez a jövőben is így lesz. Csak 

akkor tudjuk visszaszerezni a hitelességünket, ha mindenkivel el tudunk számolni. Ehhez újjá kell 

építeni a céget, amelyhez igazi partnerekre leltem a vállalat dolgozóiban. 

Világszínvonal 

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (EI) Zrt. piacvezető az épület- és ingatlanüzemeltetés 

területén, a legnagyobb szolgáltatók közé tartozik az élőerős őrzés-védelem szegmensben. 

Informatikai szolgáltatóképessége világszínvonalú technikai hátteret biztosít több, nemzetgazdasági 

szempontból stratégiai objektum és intézmény számára. A Figyelő című gazdasági folyóirat 2009. évi 

Top 200 kiadványában a legnagyobb árbevételű cégek sorában a HM EI Zrt. a 141. helyen állt. 

Pályakép 

Móró Lajos (62), a HM EI Zrt. vezérigazgatója a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán 

diplomázott. Öt évig ellátta a Magyar Szabványügyi Testület Riasztó és Tűzjelző Műszaki Bizottság 

elnöki, és a Személy- és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara alelnöki tisztét. 

Vezérigazgatói megbízását megelőzően a TVT Vagyonvédelmi Zrt. cégvezetője, a Tüvati műszaki 

igazgatója volt. 

 

 

Dátum: 2011. január 19. 

Médium:  

Magyar Hírlap 
Szerző: -- 

Cím:  

Egy civil képes százmilliókat spórolni a honvédségnek  
 

Külsősként a civil világból érkezett tiszta viszonyokat teremteni a Honvédelmi Minisztérium 

legjelentősebb háttércégének, a HM EI Zrt.-nek az élére Móró Lajos. A munka kezdetét a vállalat 

külső szerződéseinek felülvizsgálata jelentette. A kutakodást sok esetben szerződésmódosítás vagy 

azok megszüntetése követte. A vezérigazgató beszélt arról is, milyen módon sikerült békében 

megválni a korábbi üzleti partnerektől. - Érkezésekor sok csontváz volt a szekrényben? - Nem azért 

jöttem, hogy a múlton merengjek. Számomra a cég sikeres jövője a fontos. - De csak megnézte, mit 

vesz át? - A Honvédelmi Minisztérium tavaly kijelölt egy tizenkét tagú bizottságot, amely két hónap 

alatt átvilágította a vállalatot. A jelentés igen vaskosra sikeredett. Az összefoglalt anyag pedig óriási 

segítség volt számunkra. - Miben? - Világos lett a cég korábbi működési rendje, kiderültek a döntési 

mechanizmusok, megismertük az összes partnert, rájöttünk, hol s mit kell változtatni, és nem 

mellékesen világossá vált, mely szerződéseket kell feltétlenül felbontanunk.  

- Mondana néhány példát? - Jelentősen csökkentettük a vezetői létszámot, kivétel nélkül 

megszüntettünk minden külső tanácsadói szerződést. Elődeim olyan előnytelen kontraktusok 
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tucatjait írták alá, amelyekből sem a cég, sem pedig a Magyar Honvédség nem látott volna hasznot. 

Nem szokásom a számokkal dobálózni, de ezzel a lépéssel súlyos százmilliókat spóroltunk. - 

Hallhatnánk konkrét szerződéseket és neveket? - A nevek semmit sem számítanak, ha a céget akarjuk 

újjáépíteni. - Akiket elküldtek, minden bizonnyal nem örültek. - Ez természetes. Képzeljük magunkat 

egy olyan ember helyébe, aki eddig komoly fizetést kapott a társaságtól érdemi munka nélkül, és 

most hirtelen megszűnik ez a forrása. - Nem fenyegették perrel, ügyvéddel? - Nyugodt ember vagyok, 

nem szeretek veszekedni. Minden érintettel leültem, és átbeszéltük a válás részleteit. Volt, aki 

idegeskedett, de idővel megértette, jobban jár a békés megoldással, mint az évekig tartó 

pereskedéssel. A döntésem ugyanis megmásíthatatlan volt. Az pedig már csak hab a tortán, hogy 

ezzel újabb százmilliókat sikerült a vállalat kasszájában tartani. A siker ebben a tekintetben teljesnek 

mondható. De mondom, nem azért jöttem, hogy a múltban éljek, hanem egy merőben új szemléletű 

EI-t szeretnék építeni. Az új vállalati kultúra része, hogy a megtakarításokkal és a cég nyereséges 

működésével a HM céljait szolgáljuk. - Ez alatt mit értsünk? - Forgalmunk évi negyvenmilliárd forint 

körül jár. A kapacitásainknak megközelítőleg a kilencven százalékát köti le a HM és tízet a civil 

szektor. Tavalyelőtt a cég adózott eredménye 504 millió forint volt, 2010-ben az adózás előtti 596 

millió lenne. Ez jelentős összeg. Ebből az összegből, ha okosan használjuk fel, sokat javíthatunk a 

Magyar Honvédség felszereltségén. - Mivel foglalkozik a társaság? - Alapvetően három lábon állunk. 

Az egyik az őrzés-védelem. Azzal, hogy tizennyolc civil biztonsági céggel megszüntettük a szerződést, 

és helyettük saját állományba felvett önkéntes védelmi tartalékosokkal és civil munkatársakkal látjuk 

el a feladatokat, mérhetően hozzájárulunk a hazai szürkegazdaság kifehérítéséhez.  

A második szegmens az ingatlanvagyon kezelése. Ezzel kapcsolatban érdemes felvillantani egy 

hajmeresztő részletet: a korábbi gyakorlat az volt, hogy az általunk üzemeltetett és állami 

tulajdonban lévő objektumok víz-, villany- és gázórái nem a mi, hanem négy alvállalkozó nevén 

voltak.  

- Valóban szokatlan. - Képzeljük el, hogy egy fontos objektum - például a bánkúti vagy a békéscsabai 

radar - áramszámláját az alvállalkozó nem fizeti ki. Erre válaszként az áramszolgáltató teljesen 

jogosan lekapcsolja a betáplálást. Azt hiszem, nem kell magyarázni a következményeket. Egy 

esztendőt adtam magamnak, hogy ezeket az amúgy sajnálatosan pompásan bebetonozott 

szerződéseket közös megegyezéssel átalakítsuk, majd az ideális piaci viszonyokhoz szabjuk.  

Óriási előny lenne, ha a szolgáltatók felé mi léphetnénk fel nagyfogyasztóként. Tíz-húsz százalékos 

árengedményt borítékolhatóan azonnal el tudunk érni, ami további megtakarítás lenne az MH 

számára. - Menni fog? - Küzdelmes munka lesz, annyi szent. Szolgáltatási területeket kell 

visszavennünk, és árengedményeket kell kicsikarnunk. Úgy érzem, sikeresen vesszük ezt az akadályt 

is. Korántsem mellékesen sokat remélek a fűtés, a szigetelés és a nyílászárók korszerűsítésétől, 

esetleg a fogyasztói szokások átalakításától. Becsléseink szerint így összesen több száz- millió, de akár 

egymilliárd forintot is spórolhatunk. - Melyik a harmadik fő tevékenységi kör? - Az informatika. 

Fogalmazhatunk úgy is, monopóliumunk van a rejtjelező eszközök hazai fejlesztésére és gyártására. 

Szabad kapacitásainkat a jövőben jobban kihasználjuk. - Visszakanyarodva a felbontott 

szerződésekre, sok embernek léphetett a tyúkszemére. Nem fél, hogy előbb-utóbb elmozdítják? - 

Mielőtt elvállaltam a megbízatást, leszögeztem, tiszta, átlátható, rendezett viszonyokat szeretnék 

teremteni, mivel alapelvem, hogy az egyetlen járható út az egyenes.  

A tárca vezetője, Hende Csaba egyetértett velem, s eddig mindenben támogatott, és hiszem, hogy ez 

a jövőben is így lesz. Csak akkor tudjuk visszaszerezni a hitelességünket, ha mindenkivel el tudunk 
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számolni. Ehhez újjá kell építeni a céget, amelyhez igazi partnerekre leltem a vállalat dolgozóiban. 

VilágszínvonalA HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (EI) Zrt. piacvezető az épület- és 

ingatlanüzemeltetés területén, a legnagyobb szolgáltatók közé tartozik az élőerős őrzés-védelem 

szegmensben. Informatikai szolgáltatóképessége világszínvonalú technikai hátteret biztosít több, 

nemzetgazdasági szempontból stratégiai objektum és intézmény számára. A Figyelő című gazdasági 

folyóirat 2009. évi Top 200 kiadványában a legnagyobb árbevételű cégek sorában a HM EI Zrt. a 141. 

helyen állt. PályaképMóró Lajos (62), a HM EI Zrt. vezérigazgatója a Közlekedési és Távközlési 

Műszaki Főiskolán diplomázott. Öt évig ellátta a Magyar Szabványügyi Testület Riasztó és Tűzjelző 

Műszaki Bizottság elnöki, és a Személy- és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara 

alelnöki tisztét.  

Vezérigazgatói megbízását megelőzően a TVT Vagyonvédelmi Zrt. cégvezetője, a Tüvati műszaki 

igazgatója volt. 

 

 

Dátum: 2011. január 19. 

Médium:  

Népszabadság 
Szerző: Fekete Gy. Attila 

Cím:  

Meghiúsítanák az eljárást? 
 

A tömegrendezvények többségén biztonságra nem költenek 

Mind az öt gyanúsított előzetes letartóztatására előterjesztést tett a bíróság felé a VI–VII. kerületi 

ügyészség – közölte kedd délután a Fővárosi Főügyészség. Az ügyészek álláspontja szerint 

szabadlábon hagyásuk esetén a gyanúsítottak meghiúsítanák, megnehezítenék vagy 

veszélyeztetnék a nyomozás sikerét. Egy gyanúsítottat már kedden este meghallgatott a bíróság, a 

döntés: ő szabadlábon védekezhet. 

A BRFK kedden cáfolta azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint a rendőrség egy csepeli fiút 

keresne, akit feltételezések szerint megkéseltek szombat éjszaka a Nyugati téren lévő West-Balkán 

nevű szórakozóhelyen. A Magyar Hírlap keddi számában azt közölte, hogy információi szerint szúrt 

sebet kapott a diszkóban egy csepeli diák is, a fiú tegnap nem ment haza az iskolából, ezért a 

rendőrség keresi. „A mulató szombaton este kilenc órakor nyitott, ám fél tíz körül már verekedés tört 

ki az épületben. Ekkor egy nyolc-tíz fős társaság elment, majd később »erősítéssel visszatért«” – 

olvasható a napilap honlapján. A rendőrség  ezzel szemben határozottan állítja: közel ezer tanút 

hallgattak ki, de senki sem látott semmiféle késelést. A tragédiában elhunyt mindhárom lány halálát 

fulladás okozta – ismételték a már vasárnap ismertetett orvos- szakértői véleményre utalva 

rendőrségi források. Ennek ellenére sokan még mindig kitartanak amellett, hogy „látták”, vagy 

„megbízható helyről hallották”, hogy késelés történt, s azt követően tört ki a pánik. 

A rendőrség még vasárnap őrizetbe vette a West-Balkánüzemeltetőit és a Noise Night Life szervezőit. 

Foglalkozás körében elkövetett, kettőnél több ember halálát okozó veszélyeztetéssel gyanúsítják 

őket. Kedd délután a Fővárosi Főügyészség közleményben tudatta, hogy alapos mérlegelés utána a 

VI–VII. kerületi ügyészség mind az öt őrizetbe vett gyanúsított letartóztatására előterjesztést tett a 
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bíróság felé. Egy gyanúsított bírói meghallgatása már kedd este megkezdődött, ő szabadlábon 

védekezhet. E döntés ellen fellebbezett az ügyészség. A többiek ügyében ma döntenek. 

A szombati diszkótragédiát követően a Pintér Sándor belügyminiszter által beígért átfogó 

ellenőrzések némi nyugtalanságot váltottak ki a szakmában. (Pécsett, a budapestihez hasonló esetek 

megelőzése érdekében, már el is kezdték a szórakozóhelyek átfogó felülvizsgálatát.) 

A Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége világos szakmai standardokat és 

egyértelmű szabályozást sürget. Állásfoglalásuk szerint a szombati tragédiát a szakmai dilettantizmus 

és a hatékony ellenőrzés hiánya együttesen okozta. A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete speciális 

szabályokat sürget a százfősnél nagyobb közönség szórakoztatására szervezett belépődíjas 

rendezvényekre, speciális engedélyekhez és a szakhatóságok hozzájárulásához kötné az ilyen 

események szervezését, s bizonyos esetekben felelős szakmai vezető alkalmazását is előírnák. 

Megszólalt az ügyben a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara is. Németh 

Ferenc, a szervezet elnöke úgy vélte, a rendezvényt biztosító gárda nem készült fel a tömeg 

kezelésére, a kis létszámú biztonsági csapat amúgy – szerinte –nem is lett volna képes a rend 

fenntartására. Ahhoz legalább 80-100 biztonsági emberre lett volna szükség, bár a túlzsúfolt 

épületben valószínűleg ők sem tehettek volna semmit. 

A Népszabadság értesülése szerint a rendezvény biztonsági cége 2010 elején alakult, s alkalmazottjai 

között volt rendőrök és az éjszakai életben ismert kidobóemberek egyaránt megtalálhatók. 

A céget bejelentették ugyan a szakmai kamaránál, de tagdíjat nem fizettek, s hivatalosan meg nem 

erősített információink szerint a rendőrségi bejegyzésük is függőben maradt.  

Ma dönt a terézvárosi önkormányzat arról, bezáratja-e a West-Balkánt, a szombati tragédia 

helyszínét. 
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Cím: Tragédia a West Balkánban: ellenőrzik a megyeszékhely szórakozóhelyeit 

Link: http://vasnepe.hu/cimlapon/20110120_vas_meyge_szorakozohelyek_ellenorzes 

 

A szombathelyi önkormányzat a rendőrséggel, a tűzoltósággal, az ÁNTSZ-szel közösen ellenőrizné 

az éjszakai szórakozóhelyeket. Hadüzenet helyett párbeszédet ígérnek. 

A West Balkánban történt tragédiát követően dr. Puskás Tivadar, Szombathely polgármestere úgy 

döntött, összehívja az ellenőrzésben érintett hatóságok képviselőit, és arra kéri őket, hogy a 

budapestihez hasonló esetek megelőzése érdekében közösen ellenőrizzék a szombathelyi 

szórakozóhelyeket.  

A Városháza kistermében csütörtökön tartott megbeszélésen az önkormányzat, illetve a 

polgármesteri hivatal illetékesei mellett az ÁNTSZ, a tűzoltóság, a rendőrség, az Országos 

Mentőszolgálat, valamint a megyei vagyonvédelmi kamara képviselői is részt vettek. 

Dr. Szele Györgyi, a polgármesteri hivatal igazgatási osztályának vezetője felkészülten, listával a 

kezében érkezett. Ők a nyilvántartásukból már kigyűjtötték azokat a vendéglátóhelyeket, amelyeket 

indokolt lenne ellenőrizni. Külön listán szerepel az a hat szombathelyi művelődési intézmény, 

amelyekben rendszeresen tartanak nagyrendezvényeket. Ezeket is ellenőrizni fogják. 

Molnár Tamás, Szombathely Város Tűzoltóságának tűzmegelőzési osztályvezetője elmondta: az 

ötven főnél több személyt befogadó vendéglátóhelyek mindegyikének kell rendelkeznie tűzvédelmi 

szabályzattal és tűzriadó tervvel, ők ezek meglétét is ellenőrzik.  

Dr. Horváth András, a Szombathelyi Rendőrkapitányság helyettes vezetője megjegyezte: ők már el is 

kérték a hivataltól az éjszakai szórakozóhelyek listáját, hiszen egy országos akció során  ellenőrizniük 

kell ezeket.  

Dr. Stánitz Éva, az ÁNTSZ kistérségi tisztifőorvosa hozzátette: ők is csatlakoznak az éjszakai 

ellenőrzésekhez, az ÁNTSZ elsősorban a mosdók és az illemhelyek számára és állapotára fókuszál.  

Dr. Lórántffy Mária, az OMSZ regionális mentőszervezetének orvosigazgatója elmondta: mivel az 

OMSZ nem hatóság, ők az ellenőrzésekben nem vesznek részt. 

Baranyai Tibor, a Személy- és Vagyonvédelmi, Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökeként 

felajánlotta a szórakozóhelyeken alkalmazott biztonsági emberek képzését. 

Dr. Puskás Tivadar három hetet adott a legforgalmasabb éjszakai szórakozóhelyek közös 

ellenőrzésére, a tapasztalatokat egy hónap múlva vitatják meg. Hangsúlyozta: hadüzenet helyett 

párbeszédet sürgetnek.  

ÖKÖRITÓTÓL A WEST BALKÁNIG 

A  polgármester az 1910-es ököritói tűzesetet is szóba hozta. A szabolcsi falu csűrjében megrendezett 

bálon egy petróleumlámpa okozott tüzet, ám a bejáratok többsége kívülről be volt szögezve, így 312 

embert lelte halálát a csűrben. Ha úgy vesszük, dr. Szele Györgyi felvetése is erre rímel: ő azt kérte dr. 

Puskás Tivadartól, hogy az Országgyűlés módosítson jogszabályt, most ugyanis egy üres raktárban 

bárki szervezhet nagyrendezvényt mindenféle engedély nélkül 

http://vasnepe.hu/cimlapon/20110120_vas_meyge_szorakozohelyek_ellenorzes
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Dátum: 2011. január 20. 

Médium:  

Kelet-Magyarország Online 
Szerző: KM-GB 

Cím:  

Azonnal léptek a biztonságért 
 

Villámgyors nyíregyházi reakció a szórakozóhelyi tragédiák megelőzésére. 

A fővárosban három fiatal halálát okozó szombati tragédia nyomán országszerte megkülönböztetett 

figyelem övezi a szórakozás biztonságát. Megyénkben néhány lelkes érintett villámgyors reakciójának 

köszönhetően január 21-én már el is indul az első speciális tanfolyam Nyíregyházán. Csikós Péter, az 

Európai Újraélesztési Társaság instruktora, Támba Miklós, a Zsoldos Security Kft. ügyvezetője, illetve 

Mező J. Tamás, a megyeszékhely legnagyobb szórakozóhelyének igazgatója szerdán megállapodást írt 

alá arról, hogy a szórakozóhelyen dolgozó személy- és vagyonőrök elsősegélynyújtási és újraélesztési 

képzést kapnak. – Az első 8 órás oktatást negyedévente 4 órás továbbképzés követi, melyen – miként 

azt Csikós Péter elmondta – elsőként az automata külső defibrillátor használatát sajátítják el a 

személy- és vagyonőrök. – A továbbiakban nemcsak a saját személyi állományunkat, de egy 

hamarosan kidolgozott felnőtt oktatás keretében tanfolyamokat kívánunk szervezni nem csupán a 

vagyonvédelemben dolgozók, de más, tömegek által látogatott objektumok dolgozói számára is – 

tette hozzá a megyei vagyonvédelmi kamara elnöki minőségében Támba Miklós, azt is 

kihangsúlyozva, hogy Bordás Béla megyei közlekedés- és baleseti tudósító segítette a megállapodó 

feleket rekord gyorsasággal egy asztalhoz ültetni. 
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Kelet-Magyarország 
Szerző: KM-GB 

Cím:  

Azonnal léptek a biztonságért 
 

Villámgyors nyíregyházi reakció a szórakozóhelyi tragédiák megelőzésére. 

A fővárosban három fiatal halálát okozó szombati tragédia nyomán országszerte megkülönböztetett 

figyelem övezi a szórakozás biztonságát. Megyénkben néhány lelkes érintett villámgyors reakciójának 

köszönhetően január 21-én már el is indul az első speciális tanfolyam Nyíregyházán. Csikós Péter, az 

Európai Újraélesztési Társaság instruktora, Támba Miklós, a Zsoldos Security Kft. ügyvezetője, illetve 

Mező J. Tamás, a megyeszékhely legnagyobb szórakozóhelyének igazgatója szerdán megállapodást írt 

alá arról, hogy a szórakozóhelyen dolgozó személy- és vagyonőrök elsősegélynyújtási és újraélesztési 

képzést kapnak. – Az első 8 órás oktatást negyedévente 4 órás továbbképzés követi, melyen – miként 

azt Csikós Péter elmondta – elsőként az automata külső defibrillátor használatát sajátítják el a 

személy- és vagyonőrök. – A továbbiakban nemcsak a saját személyi állományunkat, de egy 

hamarosan kidolgozott felnőtt oktatás keretében tanfolyamokat kívánunk szervezni nem csupán a 

vagyonvédelemben dolgozók, de más, tömegek által látogatott objektumok dolgozói számára is – 
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tette hozzá a megyei vagyonvédelmi kamara elnöki minőségében Támba Miklós, azt is 

kihangsúlyozva, hogy Bordás Béla megyei közlekedés- és baleseti tudósító segítette a megállapodó 

feleket rekord gyorsasággal egy asztalhoz ültetni. 
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Nyíregyháza - Egyetemi oktató vezetésével kaptak felkészítést péntek este egy nyíregyházi 

belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei elsősegélynyújtásból. 

A kezdeményezésről a cégvezető Támba Miklós beszélt. 

Az okirattal igazolt tanfolyam közös kezdeményezés volt a Zsoldos securityvel a klub tulajdonosával, 

valamint az oktatást tartó Csikós Péter egyetemi oktatóval. Az okát részben az egy hete történt 

tragikus budapesti esemény adta, de itt kell elmondani, hogy amíg ott tudomásunk szerint 10 

biztonsági ember vigyázott 3000 fő szórakozására, itt 8 fő vigyáz folyamatosan sokkal kevesebb 

emberre, és mellettük a kivonuló csoport 5 percen belül növeli a létszámot további 4 fővel. 

Szakszerű segítség adása 

A kijáratokat a menekülő utakat minden este ellenőrizzük, sőt folyamatosan fejlesztünk is, 

hamarosan ebben is lesz változás. Ezen túl szerettünk volna a kötelező szakhatósági előírásokon is 

túlmutató  biztonságot garantálni a szórakozáshoz, ezért adunk olyan végzettséget a dolgozóinknak, 

hogy a mentők érkezéséig tudjanak szakszerű segítséget adni ájulás, rosszullét, hányás epilepszia 

esetén. Ezzel akarunk példát adni a többi biztonsági cégnek, illetve én, mint a Vagyonvédelmi 

kamara egyik alelnöke azt szeretném elérni, hogy minden biztonsági őr megkapja az oktatást, és 

ennek ha megoldható a költségét a kamara vállalja magára. 

A diszkósok is elvégzik a képzést 

Reményeim szerint a 6 ezer biztonsági őr képzettsége jelentősen javíthatja a beavatkozás minőségét 

az egész megyében. Még egy adalék, a diszkósok is vállalták, hogy a képzést elvégzik, ők azok, akik 

munka közben láthatják, ha baj van, illetve a hangosításon keresztül ők adhatják meg azt az 

információt, ami a kiürítésben sorsdöntő lehet. Nem haszontalan az itt megszerzett tudás, ugyanis 

más nagy tömeget megmozgató rendezvény (falunap focimeccs) esetén külön szempont lehet az a 

szolgálatvezénylésben, hogy kinek van már elsősegélynyújtó végzettsége. 

Az foglalkozás vezető Csikós Péter egyetemi oktató így látta a kezdeményezést. Itt elsősegélynyújtást 

és újraélesztést tanulnak a résztvevők, erre azért van szükség, mert ezen a helyen nagyon sok fiatal 

fordul meg, és előfordulhat, hogy a mentők érkezése előtt hasznosítani tudják a most tanultakat. 

Ugyanazt a szisztémát adjuk az oktatás során mint az Európai újraélesztési társaság ajánl. Tény, hogy 

az úgynevezett laikus újraélesztés 70%-kal növeli a túlélési esélyeit a klinikai halál állapotában 

lévőknek. A mentők érkezéséig értékes perceket kell kihasználni, mert a leállt keringés még sikeres 

újraélesztés esetén is járhat agykárosodással, ezt lehet megelőzni ha felismerjük a rosszullétet, tudjuk 

http://www.szon.hu/nyiregyhaza/eredeti-otlet-a-fiatalok-biztonsagaert/news-20110122-10490585
http://www.szon.hu/nyiregyhaza/eredeti-otlet-a-fiatalok-biztonsagaert/news-20110122-10490585
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a megfelelő lépéseket, és esetleg használni tudjuk a félautomata defibrillátort. A képzés során azt is 

megtanuljuk, hogyan lehet a tömegből eszméletlen személyt biztonságosan kivinni, akár egyedüli 

beavatkozóként. 

Részlet az oktatásból: 

A/ rázzuk meg a mozdulatlan személyt, kérdezzük meg van-e baja, ha reagál, vélhetően nincs 

nagyobb baj 

B/ ha nem reagál, lehetőleg csöndes helyzetben figyeljük meg a légzését, legalább 10 másodpercen 

át 

C/ légzés a normális, ha 10 másodperc alatt 2 belégzést tapasztalunk ekkor fordítsuk stabil oldalfekvő 

helyzetbe a személyt, és mutassunk rá valakire, akinél van telefon határozottan utasítva, hívjon 

mentőt eszméletlen személyhez, tárcsázza a 104-et! 

D/ ha nincs légzés, mutassunk rá valakire, akinél van telefon határozottan utasítva, hívjon mentőt 

újraélesztéshez, tárcsázza a 104-et! A mellkas közepén, a szegycsont alsó felére kinyújtott karral a tenyér 

alsó részét illesztve egyenletesen 30 nyomást alkalmazzunk, átlagos testalkatú személynél 4-5cm 

mélyen 

E/ ezután hátra hajtjuk a fejét befogjuk az orrát, és szöveten át (zsebkendő, felhúzott póló stb) 

hosszan kétszer befújunk, ezután folytatjuk a mellkas kompressziót. 
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Nyíregyháza - Egyetemi oktató vezetésével kaptak felkészítést péntek este egy nyíregyházi 

belvárosi szórakozóhely biztonsági őrei elsősegélynyújtásból. 

A kezdeményezésről a cégvezető Támba Miklós beszélt. 

Az okirattal igazolt tanfolyam közös kezdeményezés volt a Zsoldos securityvel a klub tulajdonosával, 

valamint az oktatást tartó Csikós Péter egyetemi oktatóval. Az okát részben az egy hete történt 

tragikus budapesti esemény adta, de itt kell elmondani, hogy amíg ott tudomásunk szerint 10 

biztonsági ember vigyázott 3000 fő szórakozására, itt 8 fő vigyáz folyamatosan sokkal kevesebb 

emberre, és mellettük a kivonuló csoport 5 percen belül növeli a létszámot további 4 fővel. 

Szakszerű segítség adása 

A kijáratokat a menekülő utakat minden este ellenőrizzük, sőt folyamatosan fejlesztünk is, 

hamarosan ebben is lesz változás. Ezen túl szerettünk volna a kötelező szakhatósági előírásokon is 

túlmutató  biztonságot garantálni a szórakozáshoz, ezért adunk olyan végzettséget a dolgozóinknak, 

hogy a mentők érkezéséig tudjanak szakszerű segítséget adni ájulás, rosszullét, hányás epilepszia 

esetén. Ezzel akarunk példát adni a többi biztonsági cégnek, illetve én, mint a Vagyonvédelmi kamara 

egyik alelnöke azt szeretném elérni, hogy minden biztonsági őr megkapja az oktatást, és ennek ha 

megoldható a költségét a kamara vállalja magára. 

http://www.erdon.ro/eredeti-otlet-a-fiatalok-biztonsagaert/news-20110122-10490585
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A diszkósok is elvégzik a képzést 

Reményeim szerint a 6 ezer biztonsági őr képzettsége jelentősen javíthatja a beavatkozás minőségét 

az egész megyében. Még egy adalék, a diszkósok is vállalták, hogy a képzést elvégzik, ők azok, akik 

munka közben láthatják, ha baj van, illetve a hangosításon keresztül ők adhatják meg azt az 

információt, ami a kiürítésben sorsdöntő lehet. Nem haszontalan az itt megszerzett tudás, ugyanis 

más nagy tömeget megmozgató rendezvény (falunap focimeccs) esetén külön szempont lehet az a 

szolgálatvezénylésben, hogy kinek van már elsősegélynyújtó végzettsége. 

Az foglalkozás vezető Csikós Péter egyetemi oktató így látta a kezdeményezést. Itt elsősegélynyújtást 

és újraélesztést tanulnak a résztvevők, erre azért van szükség, mert ezen a helyen nagyon sok fiatal 

fordul meg, és előfordulhat, hogy a mentők érkezése előtt hasznosítani tudják a most tanultakat. 

Ugyanazt a szisztémát adjuk az oktatás során mint az Európai újraélesztési társaság ajánl. Tény, hogy 

az úgynevezett laikus újraélesztés 70%-kal növeli a túlélési esélyeit a klinikai halál állapotában 

lévőknek. A mentők érkezéséig értékes perceket kell kihasználni, mert a leállt keringés még sikeres 

újraélesztés esetén is járhat agykárosodással, ezt lehet megelőzni ha felismerjük a rosszullétet, tudjuk 

a megfelelő lépéseket, és esetleg használni tudjuk a félautomata defibrillátort. A képzés során azt is 

megtanuljuk, hogyan lehet a tömegből eszméletlen személyt biztonságosan kivinni, akár egyedüli 

beavatkozóként. 

Részlet az oktatásból: 

A/ rázzuk meg a mozdulatlan személyt, kérdezzük meg van-e baja, ha reagál, vélhetően nincs 

nagyobb baj 

B/ ha nem reagál, lehetőleg csöndes helyzetben figyeljük meg a légzését, legalább 10 másodpercen 

át 

C/ légzés a normális, ha 10 másodperc alatt 2 belégzést tapasztalunk ekkor fordítsuk stabil oldalfekvő 

helyzetbe a személyt, és mutassunk rá valakire, akinél van telefon határozottan utasítva, hívjon 

mentőt eszméletlen személyhez, tárcsázza a 104-et! 

D/ ha nincs légzés, mutassunk rá valakire, akinél van telefon határozottan utasítva, hívjon mentőt 

újraélesztéshez, tárcsázza a 104-et! A mellkas közepén, a szegycsont alsó felére kinyújtott karral a 

tenyér alsó részét illesztve egyenletesen 30 nyomást alkalmazzunk, átlagos testalkatú személynél 4-

5cm mélyen 

E/ ezután hátra hajtjuk a fejét befogjuk az orrát, és szöveten át (zsebkendő, felhúzott póló stb) 

hosszan kétszer befújunk, ezután folytatjuk a mellkas kompressziót. 
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2011. január 27. 
 

 

Dátum: 2011. január 27. 

Médium:  

Zalahírlap Online 
Szerző: Arany Gábor 

Cím:  

Díjfizetés: közeleg a határidő! 
Link: http://zalaihirlap.hu/fooldal/20110127_dijfizetes__kozeleg_a_hatarido 

 

Hamarosan elérkezik az éves díjfizetés ideje, ám az a tag, aki idén nem dolgozik a szakmájában, be 

kell jelentenie a szüneteltetést március 15-ig. Erre hívta fel a figyelmet a személy-, vagyonvédelmi 

és magánnyomozói szakmai kamara Zala megyei elnöke, Horváth József. 

Ebben az évben a természetes személyek kamarai tagdíja 6100 forint, míg az egyéni vállalkozók 

nyilvántartási díja 5000 forint és ezt február 15-ig kell leróni, ehhez a csekkeket kiküldték. 

Lehet szüneteltetni is a kamarai tagságot, ha igazolványukkal, engedélyükkel nem folytatnak 

tevékenységet, de ezt be kell jelenteni március közepéig, hívta fel rá a figyelmet. A bejelentéshez 

csatolni kell az igazolvány, illetve az engedély leadásáról az illetékes rendőrhatóság által kiállított 

jegyzőkönyv másolatát. Hasonlóképpen kell eljárni a végleges megszüntetéskor is. A kamarai díj be 

nem fizetése azzal jár, hogy a tagot törlik a nyilvántartásból, amiről értesítik a rendőrhatóságot, az 

pedig bevonja az igazolványt, illetve a működési engedélyt. 

Horváth József tájékoztatásul még elmondta, az elmúlt esztendőben adták át először a szakmai 

kamara Kiváló Vagyonőr kitüntető címét. Ezt a beérkezett javaslatok alapján Varga Helga, Felföldi 

Árpád és Németh Lajos vehette át. 

 

 

Dátum: 2011. január 27. 

Médium:  

Info-Zalaegerszeg.com 
Szerző: -- 

Cím:  

Díjfizetés: közeleg a határidő! 
Link: http://www.info-zalaegerszeg.com/helyi_hirek/show/58780 

 

Hamarosan elérkezik az éves díjfizetés ideje, ám az a tag, aki idén nem dolgozik a szakmájában, be 

kell jelentenie a szüneteltetést március 15-ig. Erre hívta fel a figyelmet a személy-, vagyonvédelmi 

és magánnyomozói szakmai kamara Zala megyei elnöke, H 

  

http://zalaihirlap.hu/fooldal/20110127_dijfizetes__kozeleg_a_hatarido
http://www.info-zalaegerszeg.com/helyi_hirek/show/58780
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Dátum: 2011. január 27. 

Médium:  

Zalai Hírlap  
Szerző: -- 

Cím:  

Díjfizetés, közeleg a határidő 
 

Zalaegerszeg (ag) - Hamarosan elérkezik az éves díjfizetés ideje, ám az a tag, aki idén nem dolgozik 

a szakmájában, be kell jelentenie a szüneteltetést március 15-ig. 

Erre hívta fel a figyelmet a személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara Zala 

megyei elnöke, Horváth József. 

Ebben az évben a természetes személyek kamarai tagdíja 6100 forint, míg az egyéni vállalkozók 

nyilvántartási díja 5000 forint és ezt február 15-ig kell leróni, ehhez a csekkeket kiküldték. 

Lehet szüneteltetni is a kamarai tagságot, ha igazolványukkal, engedélyükkel nem folytatnak 

tevékenységet, de ezt be kell jelenteni március közepéig, hívta fel rá a figyelmet. A bejelentéshez 

csatolni kell az igazolvány, illetve az engedély leadásáról az illetékes rendőrhatóság által kiállított 

jegyzőkönyv másolatát. Hasonlóképpen kell eljárni a végleges megszüntetéskor is. A kamarai díj be 

nem fizetése azzal jár, hogy a tagot törlik a nyilvántartásból, amiről értesítik a rendőrhatóságot, az 

pedig bevonja az igazolványt, illetve a működési engedélyt. 

Horváth József tájékoztatásul még elmondta, az elmúlt esztendőben adták át először a szakmai 

kamara Kiváló Vagyonőr kitüntető címét. Ezt a beérkezett javaslatok alapján Varga Helga, Felföldi 

Árpád és Németh Lajos vehette át. 
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2011. január 31. 
 

 

Dátum: 2011. január 31. 

Médium:  

RTL Klub Online 
Szerző: -- 

Cím:  

Legyenek biztonságos szórakozóhelyek! 
Link: http://www.rtlklub.hu/musorok/reggeli/cikk/352523 

 

A szombati West Balkánban történt tragédia kapcsán újabb és újabb kérdések merülnek fel: hogyan 

lehetne biztonságossá tenni a szórakozóhelyeket, mi a feladata egy biztonsági őrnek? A lehetséges 

módszerekről a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnökét és az egyik 

budapesti szórakozóhely 

 

 

Dátum: 2011. január 31. 

Médium:  

Déliszó 
Szerző: Dobó Csaba 

Cím:  

A kapzsiság teszi veszélyessé a nagy bulikat? 
 

A fővárosban a VI. kerülethez tartozó Nyugati téren, a West Balkán szórakozóhelyen eddig 

tisztázatlan körülmények között három fiatal lányt halálra tapostak január közepén. Német Ferenc, 

a Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara országos elnöke segített a Déli 

Szónak a probléma elemzésében.  

A szórakozóhelynek nem volt működési engedélye, ráadásul egy ekkora rendezvényt öt nappal az 

esemény előtt be kell jelenteni, hogy a hatóságok ellenőrizhessék, alkalmas-e a tér a buli 

megtartására. Több országos médium beszámolt arról is, hogy a West Balkán üzemeltetője többször 

„játszadozott” a jogszabályokkal. 

„Sajnos a profitmaximalizálás miatt nem érdekli a szervezőket, klubtulajdonosokat, hogy emberek 

halnak meg. Játszadoznak a jogszabályokkal, és sok esetben rendkívül rugalmasan kezelik azokat” – 

nyilatkozta lapunknak Német Ferenc elnök. „Látjuk, hogy hova vezethet az, ha az illetékes hatóságok 

bejárása nélkül ki lehet nyitni szórakozóhelyeket. De a biztonságiak munkája sem volt megfelelő. Ma 

már nem csak az egy biztonsági ember feladata, hogy féken tartsa a részegeket, duhajkodókat. Az is 

fontos része tevékenységüknek, hogyan tudják a tömeget szabályozni, irányítani. A híradásokból 

kiderült, hogy a zsúfoltság csak közvetett oka volt a balesetnek, a fő probléma akkor kezdődött, 

mikor a szűk lépcsőn tolták fölfelé az embereket, miközben fent teltház volt, onnan pedig jöttek 

volna lefelé. A tulajdonos sumáksága is nagymértékben hozzájárulhatott a tragédiához, aki az 

engedélyeztetés beadásával, visszavonásával ügyeskedett, és így, ideiglenes engedéllyel működtette 

a helyet. Az előző kormányok által megnyirbált szabályozás segítette mindezt, hiszen kiskapuk 

http://www.rtlklub.hu/musorok/reggeli/cikk/352523
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segítségével el lehetett érni, hogy működjön egy ilyen helyiség. És ne feledkezzünk meg a szülői 

felelősségről sem, nem mindegy ugyanis, hogy milyen helyreengedünk el 16-17 éves gyerekeket. 

Szegeden és a megye nagyobb városaiban valamivel jobb a biztonság, de egy hatósági bejárást 

érdemes átgondolni mindenhol. A szórakozóhelyek mellett szükség van az ide vonatkozó 

jogszabályok átvizsgálására is” – mondta lapunknak a biztonsági szakember. 
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Broadcast megjelenések 
 

 

Dátum Műsor Műsorvezető 
Felelős 

Szerkesztő 
Hanyadik 

Hír 

Anyag 
Szerkesztője Riporter Témája 

Anyag 
Hossza 

Megszólalók 
Riporter 
Attitűd 

Ofenzív/ 
defenzív 

Reaktív/ 
Proaktív 

2011.01.17 
Duna TV 
Közbeszéd 

Szántó 
Georgina Hajdú Gábor 1 

  

Beszélgetés: 
West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés 

 

Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

2011.01.18. 
Duna TV 
Déli Híradó Ciprusz Éva Vöő György 1 0 0 

West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés Képes hír 

Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

2011.01.18. TV2 Tények 
Várkonyi Éva, 
Azurák Csaba 

V. Nagy 
Györgyi 4 

Kadlecsek 
Krisztián 

Kadlecsek 
Krisztián 

West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés anyag 

Német 
Ferenc, 
Gyenes 
Levente objektív defenzív reaktív 
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2011.01.18. 
HírTV 
Híradó 21 

Heigl Lilla, 
Jónás Sándor 

Mentes 
Katalin 3 0 0 

West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés anyag 

Német 
Ferenc, 
Győrfi Pál objektív defenzív reaktív 

2011.01.18 
HírTV 
Híradó 0 0 0 0 0 

West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés Képes hír 

Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

2011.01.18. 
HírTV 
Rájátszás 0 0 0 0 0 

Beszélgetés: 
West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés 0 

Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

2011.01.18. Fókusz Barabás Éva Gönczi Gábor 1 

Simon B. 
Ágoston, 

Polgár Géza 

Simon B. 
Ágoston, 

Polgár 
Géza 

West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés anyag 

Szperák 
Olivér, 
Német 
Ferenc, 
Szépe Attila objektív defenzív reaktív 
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2011.01.18. 
RTL Klub 
18-30 

Erős Antónia, 
Szellő István 

Kováts 
Mihály, 
Zsoldos Attila 1 

Fehér 
Krisztina, 

Polgár Géza 

Fehér 
Krisztina, 

Polgár 
Géza 

West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés anyag 

Német 
Ferenc objektív defenzív reaktív 

2011.01.31 
RTL Klub 
Reggeli 

Barabás Éva, 
Szujó Zoltán 0 0 0 0 

Beszélgetés: 
West Balkán, 
diszkó, baleset, 
biztonsági, őr, 
ismeretlen, cég, 
szabály, 
megszegés, 
szórakozóhely, 
biztonság 0 

Német 
Ferenc, 
Hamza 
Gergely objektív defenzív reaktív 

 


