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2011. november 02. 
 

 

Dátum: 2011. november 02. 

Portál: Pécsinapilap.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Szakmai nap a betörések megelőzésére 
 

A Pécsi Rendőrkapitányság - a Személy- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, 

valamint a PTE közreműködésével. 

2011. november 4-én 09.00-től 13.00 óráig a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Athinay úti 

rendezvénytermében betöréses lopások megelőzését célzó szakmai napot szervez, melynek témái: 

- A betöréses lopások helyszínén végzett elsődleges intézkedések, a betöréses lopások 

jellemző elkövetési módszerei, a konkrét megelőzési módozatok. 

- A biztosítók betöréses káreseményt követő eljárása, az ezzel kapcsolatos tudnivalók. 

- A betörések ellen hatékony védelmet nyújtó biztonsági eszközök, rendszerek, berendezések. 

- Egyéb költséghatékony megelőzési lehetőségek, a Szomszédok Egymásért Mozgalom. 

A szakmai napon való részvételre bárkinek lehetősége van, aki érdeklődik a téma iránt, de elsősorban 

a civil lakosságnak, a potenciális sértetti körnek kívánunk segítséget, információt nyújtani. A részvétel 

ingyenes! 

Kérjük, hogy az érdeklődők részvételi szándékukat a muraia(kukac)baranya.police.hu, a 

pecsrk(kukac)baranya.police.hu e-mail címeken, vagy a 72/504-400/13-98 telefax számon jelezzék! 

  

http://www.pecsinapilap.hu/cikk/Szakmai_nap_a_betoresek_megelozesere/87183
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2011. november 09. 
 

 

Dátum: 2011-11-09 

Médium: MTI 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

Budapest, 2011. november 9., szerda (MTI) - A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen.  

Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma 

meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 

1.000 milliárd forintot.  

Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel.  

A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de 

inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos 

beruházással és havi 600-1.000 forintos díjjal.  

A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel 

sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint 

óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc.  

Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A 

kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

 

 

Dátum: 2011-11-09 

Médium: Barikád Online 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. 

Német hozzátette, vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma 

meghaladja a százezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele több mint ezer 

milliárd forint. 

A Kamara elnöke az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok 

megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most 930 forint 

óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc. 

 

Dátum: 2011-11-09 

http://barikad.hu/nemzeti_vagyon_90_sz%C3%A1zal%C3%A9k%C3%A1t_mag%C3%A1nc%C3%A9gek_v%C3%A9dik-20111109
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Médium: Hírek.ma.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. 

 

 

Dátum: 2011-11-09 

Médium: Adóhírek.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke egy budapesti 

háttérbeszélgetésen. Vagyonvédelemmel ... ... 

 

 

Dátum: 2011-11-09 

Médium: Profitline 

Link az eredeti oldalra: LINK  

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. 

Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma 

meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 

1.000 milliárd forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, 

előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő 

távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. 

A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de 

inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos 

beruházással és havi 600-1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb 

eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális 

rezsiórabért. 

Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 

százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye 

korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

 

 

http://gazdasag.hirfal.hu/a_nemzeti_vagyon_90_szazalekat_magancegek_vedik-4449511.html
http://www.adohirek.hu/friss-hirek/a-nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik.html
http://profitline.hu/hircentrum/hir/246676/A-nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik/kereso
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Dátum: 2011-11-09 

Médium: Hírszemle.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke egy budapesti 

háttérbeszélgetésen. Vagyonvédelemmel 

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Népszava 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik - BELFÖLD - NÉPSZAVA online 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás 

foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek 

éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az 

utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként 

említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb 

szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes 

költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható 

néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi 

időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a 

kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete 

munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is 

felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig 

ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait.  

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Híradó 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Hirado.hu - Magáncégek védik a nemzeti vagyon 90 százalékát 
 

Magáncégek védik a nemzeti vagyon 90 százalékát Vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás 

foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A nemzeti vagyon 90 százalékát 

Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán. Hozzátette: vagyonvédelemmel 

mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. 

http://hirszemle.net/article/nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=489358
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/09/10/Magancegek_vedik_a_nemzeti_vagyon_90_szazalekat.aspx
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Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi 

költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy 

magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-

1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, 

hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most 

minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra 

becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik 

legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: mfor 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik - Menedzsment Fórum, mfor.hu 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. Jelentkezzen konferenciánkra! Hozzátette: vagyonvédelemmel 

mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. 

Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi 

költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy 

magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-

1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, 

hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most 

minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra 

becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik 

legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait. MTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2011-11-09  

http://www.mfor.hu/cikkek/A_nemzeti_vagyon_90_szazalekat_magancegek_vedik.html
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A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik - Napi Gazdaság 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke egy budapesti 

háttérbeszélgetésen. Vagyonvédelemmel mintegy 3700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök 

száma meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele 

meghaladja az 1000 milliárd forintot. A biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, 

előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő 

távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. 

A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de 

inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos 

beruházással és havi 600-1000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb 

eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális 

rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a 

szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné 

segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Boon 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik | BOON 
 

Budapest, 2011. november 9., szerda (MTI) - A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel 

mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. 

Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi 

költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy 

magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-

1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, 

hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most 

minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra 

becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik 

legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

Dátum: 2011-11-09  

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/a_nemzeti_vagyon_90_szazalekat_magancegek_vedik.501184.html
http://www.boon.hu/a-nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik/1835195
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Portál: Szon 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik | SZON 
 

Budapest, 2011. november 9., szerda (MTI) - A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel 

mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. 

Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi 

költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy 

magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-

1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, 

hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most 

minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra 

becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik 

legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait.  

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Tőzsdefórum 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Tőzsdefórum - Magáncégek a nemzeti vagyon védelmében 
 

Magáncégek a nemzeti vagyon védelmében A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel 

mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd 

forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a 

modern technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti 

rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a 

vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez 

alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással 

és havi 600-1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb 

eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális 

rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a 

szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a 

biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné 

segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait. (MTI) Legfrissebbek Legfrissebb a fórumból  

 

http://www.szon.hu/a-nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik/1835195
http://www.tozsdeforum.hu/nagyvilag/magancegek_a_nemzeti_vagyon_vedelmeben
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Dátum: 2011-11-09  

Portál: Detektorplusz 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Nyitólap | A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel 

mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. 

Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi 

költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy 

magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-

1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, 

hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most 

minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra 

becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik 

legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait.   2011.11.09 12:25:54   |   Vissza  

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Webradio 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Webradio 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik (MTI) - A nemzeti vagyon 90 százalékát 

Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen. (MTI) 

- A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen.     Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás 

foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek 

éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot.     Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése 

az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. 

Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre 

nagyobb szaktudást igényel.     A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az 

összes költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már 

megoldható néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-1.000 forintos díjjal.     A kamarai elnök 

az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült 

http://detektorplusz.hu/index.php?m=17488&id=7476
http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=250002
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elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. 

A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc.     Az 

elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A 

kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait.  

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Mon 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik | MON 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik Budapest, 2011. november 9., szerda (MTI) - A 

nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás 

foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek 

éves összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az 

utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként 

említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb 

szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes 

költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható 

néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi 

időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a 

kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete 

munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is 

felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig 

ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Szegedma 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90%-át magáncégek védik | Szeged Ma - tények és vélemények 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán 

Budapesten háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3700 vállalkozás 

foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek 

éves összárbevétele meghaladja az 1000 milliárd forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az 

utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként 

említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb 

szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes 

költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható 

http://www.mon.hu/a-nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik/1835195
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/11/a-nemzeti-vagyon-90-at-magancegek-vedik.html


 

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 

néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-1000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi 

időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a 

kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete 

munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc . Az elnök arra is 

felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig 

ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait.  

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Ma.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik - gazdasag.ma.hu 
 

Korunk egyik legnagyobb kihívása A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik A nemzeti 

vagyon 90 százalékát Magyarországon magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten 

háttérbeszélgetésen. Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3.700 vállalkozás foglalkozik, a 

biztonsági őrök száma meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves 

összárbevétele meghaladja az 1.000 milliárd forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az 

utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként 

említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb 

szaktudást igényel. A cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes 

költség 10 százalékát, de inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható 

néhány tízezer forintos beruházással és havi 600-1.000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi 

időszak egyik legjelentősebb eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a 

kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete 

munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is 

felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig 

ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait. 

 

 

Dátum: 2011-11-09  

Portál: Securifocus 

Link az eredeti oldalra: LINK 

SecuriFocus - Hírek - A nemzeti vagyon 90%-át magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90%-át magáncégek védik A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai 

Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen. hirdetés hirdetés megjelentetés 

Hozzátette: vagyonvédelemmel mintegy 3700 vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma 

meghaladja a 100 ezret. A vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az 

1000 milliárd forintot. Elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe 

került a modern technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti 

http://gazdasag.ma.hu/tart/cikk/c/0/113449/1/gazdasag/A_nemzeti_vagyon_90_szazalekat_magancegek_vedik
http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=29305
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rendszereket, amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. A cégeknél a 

vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes költség 10 százalékát, de inkább ez 

alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással 

és havi 600-1000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb eredménynek 

tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális rezsiórabért. Ez 

most minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a szakmán belül 50 

százalékra becsülte Német Ferenc. Az elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a biztonság igénye 

korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek megteremtésben szeretné segíteni, mind a 

megrendelőket, mind pedig a tagjait. Forrás : szegedma  
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Dátum: 2011-11-10 

Portál: Magyar Hírlap 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Ezermilliárd forint bevétel évente 
 

2011-11-10 Ezermilliárd forint bevétel évente Eléri az ötven százalékot a feketemunka aránya a 

vagyonvédelmi cégeknél // Még mindig ötven százalékra becsülik a feketemunka arányát a 

vagyonvédelmi cégeknél, bár az elmúlt időszakban javult a helyzet. A szakmai kamara által ajánlott 

rezsiórabér 930 forint, ez alatt ugyanis nem lehet kigazdálkodni a közterheket. Január elsejétől teljes 

átalakulás veszi kezdetét a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában 

(SZVMSZK), ugyanis megszűnik a kötelező tagság - mondta tegnap Német Ferenc, a testület elnöke. 

Közölte, a kamara egyik legfontosabb feladata a szakmai érdekképviselet, amit sokan félreértenek. 

Egy alkalommal még a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) is nézeteltérésük támadt, mert kiadták az 

ajánlott órabért. A GVH ugyanis azt állította, árkartellre sarkall a javaslat, ami hazánkban tiltott. Azóta 

- fogalmazott az elnök - ez tisztázódott, mert a kamara csak azt közli, a jelenlegi bér- és közterhek 

mellett mekkora az az órabér, amely alatt nem gazdálkodható ki a legális jövedelem. Ez ma 930 forint 

órabért jelent - jelentette ki Német Ferenc. Elmondta, ha egy közbeszerzési ajánlat ennél 

alacsonyabb árat szab, ott - épp emiatt - bajban van az ajánlattevő. Az elnök szerint határozott 

elmozdulás látható ezen a téren, hiszen ma már egyre több pontot ér a közbeszerzési ajánlatban a 

szakmaiság, s csak ezt követi a költség. Német Ferenc hangsúlyozta, erre a változásra szükség is van, 

hiszen az ágazatban 130 ezer regisztrált biztonsági őr van, akik közül száz-ezren a szakmában is 

dolgoznak. A vagyonvédelemmel foglalkozó társas vállalkozások száma pedig eléri a 3700-at, az 

ágazat éves összárbevétele pedig meghaladja az ezermilliárd forintot. Az sem mellékes - fogalmazott 

-, hogy jelenleg a nemzeti vagyon kilencven százalékát Magyarországon magáncégek védik. Mint 

mondta, sokak számára úgy tűnik, mintha az elmúlt időszakban is nőtt volna a vagyonvédelmi 

cégeknél a feketemunka aránya, ám ez csak a korábbinál több ellenőrzés miatt hat így. Ezzel együtt a 

feketemunka arányát a szakmán belül ötven százalékra becsülte az elnök. Közölte, a biztonsági iparág 

fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és technológia 

alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek működtetése, 

üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. Német Ferenc szerint a cégeknél a vagyonvédelmi 

költségek összege nem haladja meg az összes kiadás tíz százalékát, de inkább ez alatt van. Egy 

magánlakás távfelügyelete pedig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással, havi hatszáz 

és ezer forint közötti díjért. Hunyor Erna // Hír küldése ismerősnek | Cikk nyomtatása | 

Hozzászólások ( 0 )    

 

 

 

 

Dátum: 2011-11-10 
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Médium: Magyar Hírlap 

Ezermilliárd forint bevétel évente 
 

Még mindig ötven százalékra becsülik a feketemunka arányát a vagyonvédelmi cégeknél, bár az 

elmúlt időszakban javult a helyzet. A szakmai kamara által ajánlott rezsiórabér 930 forint, ez alatt 

ugyanis nem lehet kigazdálkodni a közterheket.Január elsejétől teljes átalakulás veszi kezdetét a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarában (SZVMSZK), ugyanis megszűnik a 

kötelező tagság - mondta tegnap Német Ferenc, a testület elnöke.  

Közölte, a kamara egyik legfontosabb feladata a szakmai érdekképviselet, amit sokan félreértenek. 

Egy alkalommal még a Gazdasági Versenyhivatallal (GVH) is nézeteltérésük támadt, mert kiadták az 

ajánlott órabért. A GVH ugyanis azt állította, árkartellre sarkall a javaslat, ami hazánkban tiltott. Azóta 

- fogalmazott az elnök - ez tisztázódott, mert a kamara csak azt közli, a jelenlegi bér- és közterhek 

mellett mekkora az az órabér, amely alatt nem gazdálkodható ki a legális jövedelem.  

Ez ma 930 forint órabért jelent - jelentette ki Német Ferenc. Elmondta, ha egy közbeszerzési ajánlat 

ennél alacsonyabb árat szab, ott - épp emiatt - bajban van az ajánlattevő. Az elnök szerint határozott 

elmozdulás látható ezen a téren, hiszen ma már egyre több pontot ér a közbeszerzési ajánlatban a 

szakmaiság, s csak ezt követi a költség.Német Ferenc hangsúlyozta, erre a változásra szükség is van, 

hiszen az ágazatban 130 ezer regisztrált biztonsági őr van, akik közül száz-ezren a szakmában is 

dolgoznak.  

A vagyonvédelemmel foglalkozó társas vállalkozások száma pedig eléri a 3700-at, az ágazat éves 

összárbevétele pedig meghaladja az ezermilliárd forintot. Az sem mellékes - fogalmazott - , hogy 

jelenleg a nemzeti vagyon kilencven százalékát Magyarországon magáncégek védik. Mint mondta, 

sokak számára úgy tűnik, mintha az elmúlt időszakban is nőtt volna a vagyonvédelmi cégeknél a 

feketemunka aránya, ám ez csak a korábbinál több ellenőrzés miatt hat így.  

Ezzel együtt a feketemunka arányát a szakmán belül ötven százalékra becsülte az elnök. Közölte, a 

biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern technika és 

technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, amelyek 

működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel. Német Ferenc szerint a cégeknél a 

vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes kiadás tíz százalékát, de inkább ez alatt 

van. Egy magánlakás távfelügyelete pedig már megoldható néhány tízezer forintos beruházással, havi 

hatszáz és ezer forint közötti díjért. 
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Dátum: 2011-11-12 

Portál: Securifocus.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Tudományos konferencia a Kamara szervezésében 
 

A Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara, a Rendőrtiszti Főiskola, Magyar 

Rendészettudományi Társaság és a Rendőrség Tudományos Tanácsa rendezésében kerül sor a 

Magyar Tudomány Ünnepe Alkalmából a „TÖMEGRENDEZVÉNYEK, SPORTRENDEZVÉNYEK, UTCAI 

DEMONSTRÁCIÓK BIZTONSÁGI KOCKÁZATAI, KUTATÁSI EREDMÉNYEK A LŐ KIKÉPZÉS TERÜLETÉN, 

TOVÁBBÁ TESTPÁNCÉLOK, PAJZSOK ANYAGAINAK VIZSGÁLATA” címmel megrendezésre kerülő 

tudományos konferenciára. 

A konferencia fővédnöke: Német Ferenc, az SZVMSZK elnöke 

A konferencia védnökei: 

- Prof. Dr. Sárkány István ny. r. vezérőrnagy, rektor-RTF 

- Prof. Dr. Korinek László MRTT Elnök 

- Dr. Hatala József r. altábornagy, Országos Rendőrfőkapitány 

A konferencia szervezői: 

- Személy,- Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

- MRTT Közbiztonsági Tagozata 

A konferencia időpontja: 

2011. november 15., kedd, 9.00–16.00h 

A konferencia helyszíne: 

Belügyminisztérium Márványterem 

1051 Budapest V., József A. u. 2-4. 

PROGRAM 

9.00 – 9.30 MEGHÍVOTTAK FOGADÁSA, REGISZTRÁCIÓ (BÜFÉ) 

LEVEZETŐ ELNÖK: DR. JANZA FRIGYES NY.R. VEZÉRŐRNAGY 

9.30 – 9.50 MEGNYITÓ, ÜNNEPI BESZÉD: NÉMET FERENC ELNÖK A RENDEZVÉNY FŐVÉDNÖKE 

9.50 – 10.00 VÉDNÖKI KÖSZÖNTŐK: 

PROF. DR. SÁRKÁNY ISTVÁNT NY. R. VEZÉRŐRNAGY, TANSZÉKVEZETŐ EGYETEMI TANÁR, REKTOR, A 

KONFERENCIA VÉDNÖKE 

DR. HALMOSI ZSOLT R. DANDÁRTÁBORNOK, ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY- HELYETTES 

PLENÁRIS ÜLÉS  

10.00 – 10.20 A FŐVÁROSI SPORT-, KULTURÁLIS-, ÉS GYÜLEKEZÉSI TÖRVÉNY HATÁLYA ALÁ 

TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK RENDŐRI BIZTOSÍTÁSÁNAK TAPASZTALATAI ÉS JOGI ANOMÁLIÁI 

ELŐADÓ: MITTÓ GÁBOR ALEZREDES, BRFK KÖZRENDVÉDELMI FŐOSZTÁLYVEZETŐ 

10.20 – 10.40 A DEVIÁNS VISELKEDÉSŰ SZEMÉLYEK HATÁSA A TÖMEGEK MAGATARTÁSÁRA 

ELŐADÓ: VÉGH JÓZSEF KRIMINÁLPSZICHOLÓGUS 

10.40 – 11.00 A MAGÁNBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁS SZAKSZERŰ ELLÁTÁSÁNAK SPECIFIKUMAI A 

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ RENDEZVÉNYEK BIZTOSÍTÁSA SORÁN 

ELŐADÓ: VARGA LAJOS ÜGYVEZETŐ VALTON SEC KFT. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2356&i=
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11.00 – 11.20 SZÜNET (BÜFÉ) 

A. SZEKCIÓ  

LEVEZETŐ ELNÖK: DR. JANZA FRIGYES NY. R. VEZÉRŐRNAGY, MRTT FŐTITKÁRA 

11.20 – 11.40 A RENDŐRSÉG, A RENDEZVÉNYSZERVEZŐK ÉS A RENDEZŐK EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

ELŐADÓ: DR. BARANYI JÓZSEF 

11.40 – 12.00 VILÁGBAJNOK VÁLLALKOZÓ, AVAGY VÁLLALKOZÓ VILÁGBAJNOK 

ELŐADÓ: ZILAI SÁNDOR K-1 VILÁGBAJNOK, 

12.00 – 12.20 VÉDETT SZEMÉLYEK „VESZÉLYEZTETÉSE” A TÖMEGBEN 

ELŐADÓ: DR. PODOSKI GÁBOR 

12.20 –13.20 EBÉD 

13.20 – 13.40 EGYETEMI RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS 

ELŐADÓ: DR. MAJOR LÁSZLÓ SOTE BIZTONSÁGTECHNIKAI ÉS LOGISZTIKAI IGAZGATÓ 

13.40 – 14.00 SZÓRAKOZÓHELYEK ERŐSZAKOS KRIMINALITÁSI HELYZETÉNEK VIZSGÁLATA 

ELŐADÓ: DR. NAGY LÁSZLÓ TIBOR OKRI 

14.00 - 14.20 ÉJSZAKAI SZÓRAKOZÓHELYEK BIZTOSÍTÁSA 

ELŐADÓ: HORVÁTH ZOLTÁN ELNÖK 

14.20 -14.40 TUDOMÁNYOS GONDOLATOK A JOGALKALMAZÓK SZÁMÁRA 

ELŐADÓ: PROF. DR. FINSZTER GÉZA MTA DOKTORA 

14.40- 14.50 FELKÉRT HOZZÁSZÓLÓK 

B. SZEKCIÓ  

LEVEZETŐ ELNÖK: PETERDINÉ ÁRVA ILONA 

11.20-11.40 PÉNZSZÁLLÍTÓ FEGYVERES VAGYONŐRÖK FELKÉSZÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A 

253/2004. (VIII.31.) 35. § (3), A FEGYVEREKRŐL ÉS LŐSZEREKRŐL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETRE, 

AMELY NEM HATÁROZZA MEG A SZÜKSÉGES LŐGYAKORLAT TEMATIKÁJÁT, A 

KÖVETELMÉNYRENDSZERT 

ELŐADÓ: KATANICS SÁNDOR SZOLGÁLTATÁSI IGAZGATÓ JNT SECURITY 

11.40-12.00 FEGYVERES SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ VAGYONŐRÖK FELKÉSZÍTÉSÉNEK NEHÉZSÉGEI 

ELŐADÓ: PINTÉR GÁBOR ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ - G4S KÉSZPÉNZLOGISZTIKAI KFT 

12.00-12.20 SZEMÉLY VÉDELMET FEGYVERREL ELLÁTÓ VAGYONŐRÖK FELKÉSZÍTÉSE 

ELŐADÓ: DR. BÖKÖNYI ISTVÁN STRATÉGIAI IGAZGATÓ - IN-KAL SECURITY 2000 KFT 

12.20-13.00 EBÉD 

13.00-13.20 ÚJ MÓDSZEREK A FEGYVERES SZOLGÁLATOT ELLÁTÓ VAGYONŐRÖK FELKÉSZÍTÉSÉNÉL 

ELŐADÓ: BITTÓ FERENC ÜGYVEZETŐ - BITTÓ SZEMÉLY-ÉS VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLAT KFT 

13.20-13.40 TESTPÁNCÉLOK, PAJZSOK VÉDŐANYAGAINAK LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATA 

ELŐADÓ: EUR. ING. FRANK GYÖRGY C. DOCENS AZ SZVMSZK TUDOMÁNYOS ÉS SZAKÉRTŐI 

BIZOTTSÁG ELNÖKE 

13.40-14.00 FEGYVERES VAGYONŐRÖK LŐ KIKÉPZÉSI SZINTJÉNEK MÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE, VALAMINT 

A JELEN GYAKORLAT TAPASZTALATAI 

ELŐADÓ: MÉSZÁROS LAJOS SZVMSZK VESZPRÉM MEGYEI SZERVEZET ELNÖKSÉGI TAGJA 

14.00- 14.50 KÉRDÉSEK 

14.50 – 15.00 VÉDNÖKI ZÁRSZÓ: DR. JANZA FRIGYES NY. R. VEZÉRŐRNAGY, MRTT FŐTITKÁRA 

15.00-16.00 VISSZACSATOLÁSOK – KONFERENCIA ZÁRÁSA 
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Dátum: 2011-11-14 

Portál: Orientpress.hu 
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Januártól megszűnik a kötelező kamarai tagság a biztonságvédelmi szakmákban 
 

Akik maradni szeretnének a szakmai tömörülésekben, azoknak írásban kell nyilatkozniuk erről. A 

megkérdezett szakemberek szerint minden vagyonőrnek, biztonságtechnikusnak, 

magánnyomozónak az az érdeke, hogy megőrizze tagságát a szervezetben - írja a Százhalombattai 

Hírtükör. 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megváltozott feladatkörrel, de 

tovább működik – mondta Szalai Attila, a szervezet Pest megyei gazdasági alelnöke. Tagjaik számára 

változatlanul biztosítják azokat a lehetőségeket, amelyekkel pénzt takaríthatnak meg. Ilyen a 

kedvezményes vásárlás a kamarai igazolvánnyal vagy az olcsóbb mobil-előfizetés, de keressik a 

további lehetőségeket is, mint a tagság számára kidolgozott hitelkártya. Ezek a szolgáltatások az 

egyes személyeknek jelenthetnek segítséget, de ennél is nagyobb horderejű, mert a szakma egészére 

kihat, a kamara megváltozó szerepköre. A jövőben ugyanis köztestületünk fogja gondozni a szakmai 

képzést, továbbképzést. Az ebben való részvétel biztosítja majd a pályán maradás feltételeit, a 

karrierépítés lehetőségét. A különböző képzések a tagok számára kedvezményesek lesznek. A 

törvénynek megfelelően kidolgozzák a szakmai minősítő rendszert, ami a megbízások, pályázatok 

elnyerésénél játszik majd fontos szerepet. Szándékaik szerint a vállalkozásokat minősíteni fogja 

többek között, hogy betartják-e a munkajogi szabályokat, vagy, hogy munkavállalói kamarai tagok-e. 

Miután a kamara szervezetten biztosítja a versenyképes szakmai felkészültséget, terveik szerint 

egyfajta értékmérő, 'személyi minőségtanúsítvány' lesz, amely természetesen az elhelyezkedésnél is 

sokat nyom a latban. Mindez azt jelenti, hogy olcsóbb lesz éves tagdíjat fizetni, mint a kötelező 

továbbképzések teljes árát kifizetni. 

Szél Pál, a kamara megyei oktatási és tudományos alelnöke azt mondta, minden kollégának azt 

javasolják, hogy kötelezze el magát a szakmai pályafutását segítő, megbízható hátországot jelentő 

közösséghez. Az új törvényi szabályozás szerint március 1-ig meg kell alakulnia a kamara új országos 

szervezetének, és biztosítani kell a területi szervezetek működését, ezért mindenkitől azt kérik, hogy 

legkésőbb december közepéig küldje vissza tagságfenntartó nyilatkozatát. 
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Januártól megszűnik a kötelező kamarai tagság a biztonságvédelmi szakmákban 
 

Akik maradni szeretnének a szakmai tömörülésekben, azoknak írásban kell nyilatkozniuk erről. A 

megkérdezett szakemberek szerint minden vagyonőrnek, biztonságtechnikusnak, 

magánnyomozónak az az érdeke, hogy megőrizze tagságát a szervezetben - írja a Százhalombattai 

Hírtükör. 

http://www.orientpress.hu/90997
http://budaihirlap.hu/90997
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A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megváltozott feladatkörrel, de 

tovább működik – mondta Szalai Attila, a szervezet Pest megyei gazdasági alelnöke. Tagjaik számára 

változatlanul biztosítják azokat a lehetőségeket, amelyekkel pénzt takaríthatnak meg. Ilyen a 

kedvezményes vásárlás a kamarai igazolvánnyal vagy az olcsóbb mobil-előfizetés, de keressik a 

további lehetőségeket is, mint a tagság számára kidolgozott hitelkártya. Ezek a szolgáltatások az 

egyes személyeknek jelenthetnek segítséget, de ennél is nagyobb horderejű, mert a szakma egészére 

kihat, a kamara megváltozó szerepköre. A jövőben ugyanis köztestületünk fogja gondozni a szakmai 

képzést, továbbképzést. Az ebben való részvétel biztosítja majd a pályán maradás feltételeit, a 

karrierépítés lehetőségét. A különböző képzések a tagok számára kedvezményesek lesznek. A 

törvénynek megfelelően kidolgozzák a szakmai minősítő rendszert, ami a megbízások, pályázatok 

elnyerésénél játszik majd fontos szerepet. Szándékaik szerint a vállalkozásokat minősíteni fogja 

többek között, hogy betartják-e a munkajogi szabályokat, vagy, hogy munkavállalói kamarai tagok-e. 

Miután a kamara szervezetten biztosítja a versenyképes szakmai felkészültséget, terveik szerint 

egyfajta értékmérő, 'személyi minőségtanúsítvány' lesz, amely természetesen az elhelyezkedésnél is 

sokat nyom a latban. Mindez azt jelenti, hogy olcsóbb lesz éves tagdíjat fizetni, mint a kötelező 

továbbképzések teljes árát kifizetni. 

Szél Pál, a kamara megyei oktatási és tudományos alelnöke azt mondta, minden kollégának azt 

javasolják, hogy kötelezze el magát a szakmai pályafutását segítő, megbízható hátországot jelentő 

közösséghez. Az új törvényi szabályozás szerint március 1-ig meg kell alakulnia a kamara új országos 

szervezetének, és biztosítani kell a területi szervezetek működését, ezért mindenkitől azt kérik, hogy 

legkésőbb december közepéig küldje vissza tagságfenntartó nyilatkozatát. 
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A biztonsági szakmáról  
 

Januártól megszűnik a kötelező tagság, ez adta az apropóját annak a rendezvénynek, amelyet a 

személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói szakmai kamara megyei szervezete tartott a minap a 

tár- sas vállalkozások részére. 

A negyedszáz érdeklődő a szakma minden ágát képviselte. Megyénkben jelenleg 69 társas 

vállalkozás, 202 egyéni vállalkozó és 2408 alkalmazott dolgozik a szakmában, míg az országos 

kimutatás 3842 társas vállalkozást, 105205 alkalmazottat és 6664 egyéni vállalkozót mutat. 

Német Ferenc, a kamara országos elnöke kiemelte, a kötelező tagság januári megszűnésével teljesen 

átalakul a kamara élete. A törvény értelmében jövőre 6000 éves díjjal járó tagság fenntartására 

vonatkozó írásos nyilatkozatot december 31-ig kell a kamara országos elnökségéhez megküldeni. Aki 

ezt nem teszi meg, kikerül a kamarából, a nyilvántartásból is törlik. 

Mint elhangzott, megszüntetik a láncszerződéseket, januártól csak egy alvállalkozó vonható be az 

elnyert feladat ellátására. Ehhez a megbízó hozzájárulását meg kell szerezni és a szerződésben 

rögzíteni kell. A vállalási árak továbbra is nyomottak annak ellenére, hogy a közterhek nem 

csökkentek, s például a középfokú végzettségű szakterületeken a kötelező minimálbér jelenleg 94 

ezer forint. 

A tájékoztatón felhívták a figyelmet az igazolványok és a működési engedélyek ötéves 

érvényességére. A lejáratkor ugyanis már rendelkezésre kell állni az új okmányoknak a tevékenység 

folytatásához. Az ellenőrzéseken többször előfordult, hogy a biztonsági őr rendelkezett minden 

okmánnyal, de a foglalkoztató cégnek nem volt engedélye.  

A rendezvényen részt vett Lakiné Nagy Tímea, aki idén elnyerte a Miss Security címet és ezzel a 

kamara arca lett. Sikerének köszönhetően jövőre Zalaegerszegen rendezik a biztonsági szakma 

országos szépségversenyét. Egy alvállalkozóval: így megszűnnek a láncszerződések 
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Diszkótragédia - Szakértői vélemény: emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, 

és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték.  

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.      

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

http://www.webradio.hu/index.php?option=content&task=view&id=250493
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három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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A három biztonsági őr közül egy sem volt a West Balkánban 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a szórakozóhelyen 

belül - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, és 

többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a 

rendezvényt biztosító cég "önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. 

Ehhez képest három őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az 

épületen kívül igyekeztek szabályozni a sorban álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be 

az embereket, hogy közben nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a 

kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent üzenetekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen. A 

West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztatták, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

http://hvg.hu/itthon/20111117_west_balkan_tragedia
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három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem 

vállalta, hogy ő lett volna a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el 

bűnösségüket. A szerepek tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli 

megállapodásaiknak megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. Kecskés 

Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub helyszíne 

tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett rendezvény 

lebonyolítására. Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a 

szervezők egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 

jegyet gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek 

be. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Médium: Origo 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Egy szakértő szerint emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West-Balkán épülete 
 

Tizenegy őr helyett csupán hárman vettek részt a biztosításban a West-Balkánban januárban 

bekövetkezett tragédia idéjén, ráadásul ők sem tartózkodtak a helyükön - mondta a Magyar 

Televízió Az Este című műsorában a bíróság által felkért egyik szakértő. Németh Ferenc szerint 

"mindenki igyekezett félretájékoztatni a másikat a vagyoni haszonszerzés érdekében ". 

A West-Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági őr 

biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi szórakozóhelyen 

- ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az M1 Az Este című 

műsorában. 

Németh Ferenc a műsorban azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a 

rendezvényt biztosító cég "önutasításában" az szerepel, hogy a West-Balkánnál tizenegy "őrhely" 

van. Ehhez képest három őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az 

épületen kívül igyekeztek szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Olyan gyorsan engedték be az 

embereket, hogy közben nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a 

kábítószereket. 

http://www.origo.hu/itthon/20111117-emberi-tartozkodasra-alkalmatlan-volt-a-west-balkan-epulete-egy-szakerto.html
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A szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá azt, hogy az épület 

bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. Az épület 

megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi tartózkodásra 

sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a biztonsági őröket 

nem tájékoztatták, a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki igyekezett 

félretájékoztatni a másikat a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A budapesti VI. és VII. kerületi ügyészség az ügyben négy ember ellen emelt vádat halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West-Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány meghalt, és 

többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Médium: ATV Online 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal 

lány halt meg amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki és az épület 

földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden kezdődött. 

Németh Ferenc A Magyar Televízió Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy 

bekövetkezett a katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori 

jogszabályokat, hiszen ezer embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, 

de emellett a tűzvédelmi szabályokat is megszegték. Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem 

tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég önutasításában az szerepel, hogy a West Balkánnál 

tizenegy őrhely van, de csak három őrrel vettek részt a biztosításban. A tragédia idején mindhárman 

az épületen kívül igyekeztek szabályozni a sorban álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték 

be az embereket, hogy közben nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a 

kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az „emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas”. Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták a rendezvény résztvevőinek várható számáról. „Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében” – mondta a szakértő. 

http://atv.hu/cikk/20111117_emberi_tartozkodasra_alkalmatlan_volt_a_west_balkan_epulete
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A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen. 

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én három hónapra bezáratta, majd a szórakozóhely 

néhány nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta 

megváltoztattak, illetve megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Médium: Echo TV Online 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Összesen három biztonsági őr volt a West Balkánnál, az épületen kívül 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, 

és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

http://www.echotv.hu/hirek.html?r_id=35&hir_id=267076
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Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.  

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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Összesen három biztonsági őr volt a West Balkánnál, az épületen kívül 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, 

és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.  

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

http://inforadio.hu/hir/bunugyek/hir-467350


 

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 bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Portál: Dh-online.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Összesen három biztonsági őr volt a West Balkánnál, az épületen kívül 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, 

és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

http://dh-online.hu/fooldal-bunugyek_balesetek/20111117_west_balkan_epulete_alkalmatlan


 

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 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.  

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Portál: Zalaihirlap.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Összesen három biztonsági őr volt a West Balkánnál, az épületen kívül 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

http://zalaihirlap.hu/fooldal-BUnUgyek_balesetek/20111117_west_balkan_epulete_alkalmatlan
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Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, 

és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.  

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 
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Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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West Balkán-ügy: szinte minden szabályt megszegtek 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen – ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. 

Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal lány halt meg, 

és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben pánik tört ki, és az 

épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása múlt kedden 

kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.  

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=135450
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három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 
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Emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal 

lány halt meg, és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben 

pánik tört ki, és az épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása 

múlt kedden kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

http://demokrata.hu/cikk/emberi_tartozkodasra_alkalmatlan_volt_a_west_balkan_epulete/
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Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.      

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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Emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

http://kultura.hu/main.php?folderID=951&articleID=319628&ctag=&iid=11
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Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal 

lány halt meg, és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben 

pánik tört ki, és az épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása 

múlt kedden kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.      

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 
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Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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Emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal 

lány halt meg, és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben 

pánik tört ki, és az épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása 

múlt kedden kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.      

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

http://promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=105876
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A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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Emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal 

lány halt meg, és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben 

pánik tört ki, és az épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása 

múlt kedden kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/11/emberi-tartozkodasra-alkalmatlan-volt-a-west-balkan-epulete.html
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szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.      

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Portál: Híradó.hu 

Link az eredeti oldalra: LINK  

Német Ferenc: a pénzhajhászás a West Balkán-tragédia felelőse 
 

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/16/22/Nemet_Ferenc_a_penzhajhaszas_a_West_Balkan_tragedia_felelose.aspx
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Három biztonsági őr jutott háromezer emberre. Ez az egyik legfőbb oka a West Balkánban történt 

tragédiának, ahol három fiatal életét vesztette a tömegben. 

A perben felhasznált szakértői jelentésről először az Estében beszél Német Ferenc, a szakmai 

kamara elnöke. Nyolcszor annyi biztonsági embernek kellett volna felügyelnie szakmai szabályok 

szerint a háromezer fős rendezvényt – nyilatkozta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezetének elnöke az Este műsorában.  

Négyen állnak a bíróság előtt, mindenki ártatlannak vallja magát és a másikra mutogat – tette hozzá 

az elnök és megjegyezte, hogy az egyszerű tényekkel, melyek azt mutatják, hogy sok hiba együtt 

vezetett a tragédiához, vitatkozni nehéz. 

A kamara elnöke megjegyezte: a szervezők a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, 

többek közt az épületben tízszer többen voltak a megengedettnél, orvos sem volt, a tűzvédelmi 

szabályok szerint be kellett volna jelenteni a rendezvényt – sorolta Német Ferenc. 

Az elnök kifejtette: a rendezvényt biztosító vállalkozásnak kellett volna jelentenie, ki az a vezető 

beosztású személy, aki rendelkezik megfelelő végzettséggel munkája ellátásához. Ha a biztonsági 

szolgálatnál dolgozó személyzet bármelyik tagja kilép vagy belép, akkor ezt is jelezni kellett volna a 

hatóságoknak. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy egy West-Balkán szintű buliban kell egy biztonsági 

őr, aki a tömegre felügyel, annak mozgását figyeli, és szükség van egy olyan csoportra is, mely a 

rendbontások esetén lép fel. – Száz emberként két-három őrre van szükség, ha nagyon tagolt a 

helyszín – tette hozzá Németh Ferenc, aki megjegyezte, már maga az épület is alkalmatlan volt 

emberi tartózkodásra. 

Arra a kérdésre, hogy kinek a felelőssége, hogy a háromszáz főre “hitelesített” szórakozóhelyre 

háromezer személyt engedhettek be, Német Ferenc úgy vélte, hogy a felelősök keresésénél a pénz 

útját kell követni; amerre áramlik a pénz, arrafelé a felelősség is. „Aki ebből a tevékenységből 

hasznot húz, azé a felelősség” - érvelt Német Ferenc.  

A szakmai kamara elnöke úgy vélte, hogy az azóta megváltozott jogszabályi háttér megfelelő: a 

kormány nagyon gyorsan lépett, szigorúan döntött és ezt nagyon jól tette. „Akik az új jogszabály ellen 

tiltakoznak, azok a rendezvényszervezők és néhány fiatal, viszont az egész társadalom volt az, amelyik 

megdöbbent és felháborodott, hogy ilyen előfordulhatott” – szögezte le Német Ferenc. 

 

 

Dátum: 2011-11-17 

Portál: MTV Online 

Link az eredeti oldalra: LINK  

West Balkán: Három biztonsági őr jutott háromezer emberre 
 

Műsorvezető Szöllősi Györgyi: - Jó estét kívánok! Három halott lány, tucatnyi sérült, országos 

felháborodás. Négyen állnak bíróság el a West Balkán ügyben. Ma volt a tárgyalás második napja. 

Minden vádlott  ártatlannak  vallja magát, és azt mondja, a többieket terheli a felelősség. De ettől 

még tény, hogy az épületben tízszer többen voltak, mint amennyien lehettek volna. Nem voltak 

kijelölt menekülő utak és a biztonsági szolgálat is komoly hibákat vétett. Ma szakértőket hallgattak 

meg, a Személy- és Vagyonvédelmi Kamara vezetőjét is. Hogy mi szerepel a vizsgálati anyagban, itt 

tudhatják meg elsőként az Estében. De előtte nézzük meg mi is történt januárban. 

http://premier.mtv.hu/Hirek/2011/11/17/07/West_Balkan_Harom_biztonsagi_or_jutott_haromezer_emberre.aspx
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R.: - A Nyugati téri Skála Áruház sokáig üresen állt. Mígnem  2009 telén kiderült, ide költözik egy 

szórakozóhely, az azóta már nemcsak a fiatalok által ismert West Balkán. Január közepén itt halt meg 

három fiatal lány, és sérültek meg tucatnyian. Amikor pánik tört ki a szórakozóhelyen. 

Név nélkül: - Senki, semerre nem tudott menni, mert fölülről nyomtak az emberek, lefelé meg nem 

tudtunk mászni. 

Szabó Ákos, ügyész, Fővárosi Főügyészség: -  Halálos tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás 

körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolom. 

R.: - Az ügyben négyen álltak bíróság elé múlt héten, az épület bérbe adója, a bérlő, a rendezvényt 

szervező lemezlovas és a biztonsági szolgálat főnöke. Mindannyian ártatlannak vallották magukat és 

a többi vádlott felelősségét emlegették. A négyemeletes épület felső szintjeit hivatalosan nem is 

használták, csak a földszinti kávézóra és csak 300 főre jelentettek be kereskedelmi tevékenységet. E 

mögé bújva szervezték az 1000 fő feletti partikat. A tragédia estéjén  300 vendég helyett legalább 

3000 volt az épületben. Ez tízszeres létszám. 

Szalontai Győző, elsőrendű vádlott: - December 4-én beszélgettünk ténylegesen rendezvényről 

először, ahol elhangzott többször, hogy az épületbe 1800 főnél több nem fér be. A rendezvény 

helyszínre. Ennek fültanúi vannak. 

R.: - A harmadrendű vádlott ezt nem is tagadta. 

Csanádi József, harmadrendű vádlott: - Mondtuk, hogy ez természetesen rendben van, illetve ezzel a 

létszámmal tudjuk a rendezvényt még csinálni, igaziból több emberre nem is nayon kalkuláltunk. 

R.: - Decemberben még nem, de januárban, amikor Kecskés Tamás DJ szervezte a programokat még 

több jegyet adtak el.  

Kecskés Tamás, az általa biztosított jegyszedő személyzetnek jelezte, hogy 3000 fő részére adhatnak 

el jegyet. E célból nekik az általa vásárolt 4200 db számozott karszalagot átadta. Kecskés Tamás nem 

tett szóbeli vallomást a bíróságon, de korábbi kihallgatásán azt vallotta, ő csak a fellépőket szervezte 

és nem szóltak neki a létszámkorlátozásról. Vajon miért nem?  a bírónő erről faggatta Csanádit. 

Szinessyné Bardocz Krisztina, tanácsvezető bíró, Pesti Központi Kerületi Bíróság: - Nem mondta a 

Kecskésnek, hogy kérlek szépen nem lehet 2000 főt várni, mert 2000 fő be sem jöhet, mert maximum 

1500-1700 Ezt mondta a Szalontai. 

Név nélkül: - Csanádi úr! Tagadja meg a választ! 

R.: - A tömegben pánik tört ki, egy állítólagos késelés hírére. Ez okozta a tragédiát. Senki nem tudta 

merre induljon. Fentről lefelé, alulról felfelé indult a tömeg, az újonnan érkezők pedig nem látták mi 

történik középen. A második emelet közelében megszoruló áldozatok mindegyike tehetetlenül 

sodródott a tömegben. 

Szabó Ákos, ügyész, Fővárosi Főügyészség: -   A sértett a felső végtagjain lágy tájékon, a has, a 

mellkas elülső részén és az alsó végtagok elülső, oldalsó felszínén horzsolt, zúzott sérüléseket 

szenvedett el.  És a légzőmozgások gátlását eredményező mellkasi összenyomatás okozta fulladás 

követekeztében a helyszínen életét vesztette. 

R.: - Mindhárom áldozat halálát fulladás okozta. A biztonsági szolgálat és annak emberei is hibásak. 

Vezetőjük az ügyész szerint több szakmai hibát is vétett. A biztonsági főnök a bíróságon nem tett 

vallomást. Korábban a rendőrségen azt mondta, hogy nem volt beleszólása abba, hány vendéget 

engedhet be, és a rendezvényt hány emberrel biztosíthatja. A kormány a tragédia után szigorította a 

rendezvényszervezés feltételeit.  
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Mv.: - Az Este vendége Német Ferenc, a Személy- és Vagyonvédelmi Kamara elnöke, jó estét 

kívánok! Nézzük ezt a bizonyos szakértői jelentést. Ön készítette, tanúként meg is hallgatták a mai 

napon. Mi van ebben az anyagban? Egészen pontosan mit vizsgáltak?  

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - Én a kamarát képviselem és a szakértői 

bizottságunk készítette az anyagot. És az anyag tényeket állapít meg, amelyből a bíróság von le 

következtetéseket. Egyszerű tények, amelyekkel vitatkozni nehéz. És a helyszínről szólnak, tehát az a 

tény, hogy három biztonsági volt, ezt senki nem próbálta cáfolni, és a hibák között felsorolható 

nagyon sok más apróság. 

Mv.: - Mi volt a legnagyobb hiba, a legnagyobb vétség, amire ez a jelentés felhívja a figyelmet? 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - Sok hiba együtt vezetett oda, hogy 

bekövetkezett a katasztrófa. A saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be egyébként az ott 

lévő személyek, akik itt ezekért a tragédiáért felelősek lesznek. Tehát a biztonsági cég által készített 

utasításban szerepel, hogy 11 felállítási őrhely van, egyébként három őrrel vettek részt a 

biztosításban. A Megbízó ezt hagyta jóvá, hogy legalább ennyi ember kellene. Nem tartózkodott az 

épületben egetlen biztonsági őr sem, hanem kint a bejáratnál, kvázi az épületen kívül próbálták a 

beengedést szabályozni, hárman a négy sort. Nem tudták kiszűrni a különösen veszélyes eszközöket, 

drogot, bármi egyebet, nem tudták kiszűrni, mert nagy volt az áteresztésnek a sebessége, és egy 

olyan keskeny lépcsőt használtak, egy nagy rendezvényre, amely erre alkalmatlan. 

Mv.:  - Egyébként a bérbe adó, ugye azt hiszem ő az elsőrendű vádlott, ő azt mondja, hogy becsapták, 

mert ő nem tudta, hogy több mint 3000 ember lesz itt. Azt mondta, hogyha tudta volna, hogy  1800-

nál több fő megy ide be, akkor megnyitottak volna több lépcsőt is. Ez így lehet? Tehát alkalmas volt 

erre a hely? 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: -  Ez az épület, ahogy áttekintettük 

átalakítás, átépítés alatt volt. És ez önmagában álláspontom szerint emberi tartózkodásra alkalmatlan 

volt. A sok sötétség és színes lámpa, ami el tudta fedni a valóságot. 

Mv.: - Egyébként, hogyha az akkori jogszabályi hátteret nézzük, meg lehetett volna előzni ezt a 

tragédiát? Amin ugye aztán változtattak, majd erről is beszélünk még. 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - Az akkori jogszabályokat sem tartották 

be, tehát vannak tűzvédelmi és egészségügyi jogszabályok, amelyek pl. 1000 fő fölött már előírják az 

orvosi személyzetet, egészségügyi személyzetet, az egészségügyi jogszabályok. A tűzvédelmi 

szabályok előírják, hogy egy ekkora rendezvényt be kell jelenteni a tűzhatóságnál, tehát meg kell 

tekinteni, hogy befér-e ide. 1800 főre tervezték, holott 307 főre volt engedélyük. A jegyekből eladtak 

3000 valahányszázat addig, amíg a katasztrófa bekövetkezett. 

Mv.:  - A negyedrendű vádlott, ő a biztonsági főnök, őt is megpróbálják felelősségre vonni, hogy miét 

nem fújta le az egész rendezvényt, ezt megtehette volna ő? Tehát mondhatta volna azt, hogy nem 

biztosítják ezt a rendezvényt, mert nem mehet be csak 300 ember és nem 3000?  Ő azt mondta, hogy 

nem mondhatott ellent. 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: -  ő az, aki ebben szakképzett, az ő 

feladata eldönteni, hogy akkor most itt most lehet emberhalál, vagy nem lehet emberhalál. Ő tudta 

ezt megítélni. Nem vehették el tőle ezt a jogosultságot mások. 

Mv.: - Egyébként a szakértői vélemény vizsgálta a négy vádlott felelősségét is? Vagy a szerződéseket? 

Mert most jelen pillanatban azt sem tudjuk, hogy ki volt a főszervező. Mindenki a másikra mutogat. 
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Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - Szándék egység addig volt, amíg pénzt 

kerestek, és, amikor a felelősség van akkor már osztanák a felelősséget, ez igazából ez a felelősség 

alóli kibúvás. A felelősség megosztás azt jelenti, hogy közösen mindannyian felelősek. 

Mv.: - De ezt vizsgálták? Hogy ki volt a főszervező? 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - Vizsgáltuk azt, hogy az épület milyen 

állagú, hogy az alkalmas volt arra, hogy bérbe adják. Vizsgáltuk azt, hogy a bérbe vevő tájékoztatta-e 

az őröket arról, hogy itt mekkora létszám várható. Nem tájékoztatta, hogy mi várható, mekkora 

létszám. Hallottuk azt is, hogy a bérbe adót sem tájékoztatta, hogy mekkora létszám várható. Az őrök 

megpróbáltak felkészülni, legjobb tudásuk szerint. A legjobb tudásuk az nem volt az, ami elvárható 

lett volna, hiszen egy egyszerű OKJ-s vizsgáról van szó, ahol egyébként tanulják azt, hogy egy 

rendezvényt hogyan kell megszervezni. Milyen bejelentési kötelezettségek vannak. Tehát senki nem 

állt a helyzet magaslatán, és mindenki iparkodott a másikat félretájékoztatni, jól látható anyagi 

előnyök érdekében. 

Mv.: - Ahogy a szavaiból kiveszem, szinte mindenki hibázott. De ezt majd a bíróság nyilván eldönti. A 

jogszabályi háttér azóta megváltozott. Ön szerint jól? Megelőzi-e a hasonló tragédiákat? Mi a 

véleménye erről? 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - A tragédia óta alig telt el 10 hónap és 

bíróságon van az ügy, miközben látjuk azt, hogy régebbi ügyek évekig tudnak húzódni. A kormány 

nagyon gyorsan lépett. Szigorú szabályt hozott, és azt hiszem, hogy jól tette. Akik ez ellen 

ellenkeznek, azok a rendezvényszervezők, és néhány fiatal. Viszont az egész társadalom 

felháborodott, hogy ilyen előfordulhat. Valójában a trend az, ami megdöbbentő. Hogy eljuthattunk 

oda, ezzel a tragédiával és az előtte lévő évek folyamata az, ahol olyan emberi tulajdonságok jönnek 

elő, ahol nem számít az, hogyha a buliban elesik a másik, rálépünk, állunk rajta, hogy csak az anyagi 

haszonszerzés, a vállalkozásunk szabadsága rendkívülien meg lett nyitva, és közben mások testi 

épsége, személyi épsége teljesen háttérbe szorult. 

Mv.: - Nyilván kérdés a betartatás is, bocsásson meg, mert ugye azt mondta, hogy az anno, vagy az 

akkori jogszabályokat is kijátszották, mert hogyha betartották volna, akkor nem is történt volna meg 

az a tragédia. Egyébként a megváltozott jogszabályok nem túl szigorúak? Nem túlszabályozottak?  

Erről mi a  véleménye? Mert most meg azt halljuk, hogy nem tudják megtartani pl. az egyetemei 

gólyabálokat, amit világéletben mindig is ott tartottak. 

Német Ferenc, elnök, Személy- és Vagyonvédelmi Kamara: - Nem jelent problémát a gólyabáloknak a 

megrendezése, hisz mindössze be kell jelenteni, hogy mennyien lesznek, és azért gondoljuk végig, 

hogy nem baj, ha tudjuk egy rendezvény előtt, hogy 300-an leszünk, vagy 3000-en. Mert akkor 

megtörténhet a katasztrófa. Tehát tudni kell, hogy mennyien lesznek, meg kell tervezni, ha nagy a 

létszám, akkor nem baj, ha van egészségügyi személyzet, mert ezek a típusú szórakozóhelyek a 

designer drogoknak a terjesztőhelye. Tehát ott nagyon sokan lesznek rosszul, esnek el a sarokban. 

Nem arról van szó, hogy megtámadják őket, hanem az egészségüket kell félteni. Ebben a hidegben 

kimennek és kint az utcán fektetik le a mínusz fokokban a fiatalokat. Tehát védeni kell őket a 

gólyabálokban is. 

Mv.: - Köszönöm, hogy itt volt és, hogy mindezt elsőként itt az Estében mondta el. Köszönöm szépen. 
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Emberi tartózkodásra alkalmatlan volt a West Balkán épülete 
 

A West Balkán épülete emberi tartózkodásra alkalmatlan volt, ráadásul összesen három biztonsági 

őr biztosította a helyszínt, a diszkótragédia idején egyikük sem tartózkodott a fővárosi 

szórakozóhelyen - ismertette a bíróság számára készített szakértői jelentést Németh Ferenc, a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke szerdán az m1 Az Este című 

műsorában. Január 15-én Budapesten, a Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen három fiatal 

lány halt meg, és többen megsérültek, amikor a diszkóban felgyülemlett többezres tömegben 

pánik tört ki, és az épület földszintjén és a lépcsőn tumultus alakult ki. Az ügy bírósági tárgyalása 

múlt kedden kezdődött. 

Németh Ferenc Az Este műsorában azt mondta: sokféle hiba együtt okozta, hogy bekövetkezett a 

katasztrófa. A szórakozóhelyet üzemeltető cég nem tartotta be az akkori jogszabályokat, hiszen ezer 

embernél nagyobb rendezvény esetén orvosi személyzetre is szükség van, de emellett a tűzvédelmi 

szabályokat is megszegték. 

Ráadásul a saját maguk alkotta szabályokat sem tartották be, ugyanis a rendezvényt biztosító cég 

"önutasításában" az szerepel, hogy a West Balkánnál tizenegy "őrhely" van. Ehhez képest három 

őrrel vettek részt a biztosításban, akik a tragédia idején mindhárman az épületen kívül igyekeztek 

szabályozni a sorba álló fiatalok bejutását. Ám olyan gyorsan engedték be az embereket, hogy közben 

nem tudták kiszűrni például a különösen veszélyes eszközöket vagy a kábítószereket. 

Németh Ferenc elmondta: a szakértői bizottság elsősorban az épület alkalmasságát vizsgálta, továbbá 

azt, hogy az épület bérbeadóit, illetve a biztonsági őröket tájékoztatták-e arról, hány vendég várható. 

Az épület megtekintésekor azt tapasztalták, hogy az átalakítás, átépítés alatt állt, így az "emberi 

tartózkodásra sem volt alkalmas". Emellett azt is megállapították, hogy sem a bérbeadókat, sem a 

biztonsági őröket nem tájékoztatták, hogy a rendezvény résztvevőinek várható számáról. "Mindenki 

igyekezett félretájékoztatni a másikat, a vagyoni haszonszerzés érdekében " - mondta a szakértő. 

A diszkótragédia után közösségi portálokon megjelent bejegyzésekben arról lehetett olvasni, hogy a 

pánik akkor tört ki, amikor valaki azt kiabálta, hogy késelés történt. A rendőrség viszont kizárta, hogy 

a tragédiát késelés okozta volna, és cáfolta azt is, hogy tömegverekedés tört ki a szórakozóhelyen.      

A West Balkánt a terézvárosi jegyző január 19-én 90 napra bezáratta, majd a szórakozóhely néhány 

nappal később a honlapján közölte, hogy végleg bezár. A tragédia miatt azóta megváltoztattak, illetve 

megszigorították a rendezvények szervezésének szabályait. 

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség négy ember ellen emelt vádat. Halálos 

tömegszerencsétlenséget okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétségével vádolja a 

West Balkán Vendéglátó Kft. egyik ügyvezetőjét, az intézményt bérbe adó Szalontai Győzőt, valamint 

három társát: Kecskés Tamást és Csanádi Józsefet, a rendezvény szervezőit, valamint Hranek Istvánt, 

aki a program biztonságért felelt. 

A bíróság az ügy múlt kedden kezdődött tárgyalásán azt próbálja tisztázni, hogy a rendezvény során 

kinek mi volt a kötelezettsége, a szervezésben kinek milyen szerepe volt, és így kit terhelhet a 

felelősség a történtekért. 

http://gyorplusz.hu/article/szakertoi_velemeny_emberi_tartozkodasra_alkalmatlan_volt_a_west_balkan_epulete.html?rss
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Kedden, illetve szerdán, a második tárgyalási napon a vádlottak egyike sem vállalta, hogy ő lett volna 

a főszervező; mindenki csak részfeladatokat ismert el, nem ismerték el bűnösségüket. A szerepek 

tisztázását nehezíti, hogy bár készült írásos szerződés, a felek szóbeli megállapodásaiknak 

megfelelően jártak el. 

A vádirat szerint Szalontai Győző januárban megállapodást kötött Csanádi Józseffel és Kecskés 

Tamással arról, hogy a West Balkán Klubot január 15-re egy zenés rendezvény megtartására bérbe 

adja. Nem állapodtak meg azonban abban, hogy a rendezvényen hányan vehetnek részt. 

Kecskés Tamás és Csanádi József a rendezvény szervezése során nem ellenőrizte, hogy a klub 

helyszíne tűzvédelmi, épületszerkezeti és készültségi szempontból alkalmas-e az általuk szervezett 

rendezvény lebonyolítására. 

Szalontai Győző, az ügy elsőrendű vádlottja a tárgyaláson azt állította, hogy a szervezők 

egyértelműen becsapták, mert a szóban jelzett maximális 1800-as létszám tudatában 4200 jegyet 

gyártottak. A rendezvényre azonban a vádirat szerint csaknem háromezer embert engedtek be. 
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Dátum: 2011-11-20  

Portál: hirado 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Terepszemlét tarthattak a lövöldöző autósok - fotó a gyanúsítottról 
 

Terepszemlét tarthattak a lövöldöző autósok - fotó a gyanúsítottról A rendőrség egy 36 éves 

budapesti férfit gyanúsít a szombat esti lövöldözéssel. Rablás előtti terepszemlét tarthattak annak az 

autónak az utasai, amelyből több lövést is leadtak szombat éjszaka egy fővárosi benzinkútnál az M5-

ös autópálya mellett. A rendőrség szerint a lövéseket Csoma László János adta le. A 36 éves budapesti 

lakos ellen országos elfogatóparancsot adtak ki. A rendőrök arra kérnek mindenkit, hogy aki felismeri 

a férfit, ne tartóztassa fel, hanem hívja a 112-őt. A Személyi- és Vagyonvédelmi Kamara elnöke, 

Németh Ferenc azt mondja: az ünnepek közeledtével megnő a készpénzforgalom a 

bevásárlóközpontok környékén, és ezt a bűnözők is jól tudják. A szakember ezért úgy látja: a mostani 

esetben is terepszemléről lehetett szó, ezt szúrta ki a biztonsági cég. Az áruház nem nyilatkozott, így 

azt sem mondták meg, hogy a lövöldözés pillanatában hány vásárló volt a forgalmas töltőállomáson. 

Információink szerint a két biztonsági őr kihallgatása egész nap tartott a rendőrségen. 

 

 

Dátum: 2011-11-20  

Médium: M1 Híradó 

Link: LINK 

Terepszemlét tarthattak a lövöldöző autósok - fotó a gyanúsítottról 
 

  

http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/20/19/Terepszemlet_tarthattak_a_lovoldozo_autosok__foto_a.aspx
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/hirado/2011/11/20/hirado19_lovoldozes_111120.wmv
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Dátum: 2011-11-21 

Médium: TV2 - Tények 

Link: LINK  

 

Biztonsági őrként dolgozott az egyik férfi, akit két társával együtt a rendőrség a budapesti benzinkúti 

lövöldözés miatt köröz. A férfi egyébként volt már börtönben is. Úgy tudjuk egy szürke terepjáróból 

lőttek ki többször, miközben menekültek. Egy szakértő azt mondta a Tényeknek, hogy ezek a férfiak 

bármikor képesek lehetnek embert ölni. 

 

 

Dátum: 2011-11-21  

Portál: hirado 

Link az eredeti oldalra: LINK 

Soroksári lövöldözés: őket keresi a rendőrség 
 

Soroksári lövöldözés: őket keresi a rendőrség Újabb két férfi ellen adott ki elfogatóparancsot a 

rendőrség. Szombat este az egyik bevásárlóközpont melletti benzinkútnál lőttek rá a cég biztonsági 

szolgálatának kocsijára, amikor az őrök megpróbáltak feltartóztatni egy gyanús autót. A 

lövöldözésben nem sérült meg senki. A rendőrség kiemelten kezeli a szombat esti lövöldözés 

elkövetőinek felkutatását. Szombat este óta több tucat nyomozó csak ezzel az üggyel foglalkozik. 

Bekérték a benzinkút biztonsági kameráinak felvételeit, és már három ember ellen adtak ki országos 

elfogatóparancsot. "A BRFK ezúton is kéri az állampolgárokat, hogy amennyiben felismerni vélik 

ezeket a személyeket, ne tegyenek semmit. Ne próbálják feltartóztatni őket, hiszen vélhetőleg 

fegyver is van náluk, hanem hívják a rendőrség központi számát, a 107-es valamint a 112-es 

segélyhívószámot" - mondta Horváth Katalin Fanni, a BRFK szóvivője. A Személy- és Vagyonvédelmi 

Kamara elnöke szerint az elkövetők valószínűleg azért kezdtek lövöldözni, mert pánikba estek, 

amikor a biztonsági őrök megzavarták őket. Németh Ferenc azt mondja, a biztonsági őröknek a 

rendőrök kiérkezéséig joguk van feltartóztatni azokat, akik gyanúsan viselkednek. A soroksári 

lövöldözők vélhetően tisztában voltak ezzel, és ezért próbáltak meg mindenáron elmenekülni. 

 

 

Dátum: 2011-11-21  

Portál: M1 Híradó 

Link: LINK 

Soroksári lövöldözés: őket keresi a rendőrség 
 

  

http://tv2.hu/tenyek/video/lovoldozes-a-pesti-benzinkutnal
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/21/19/Soroksari_lovoldozes_oket_keresi_a_rendorseg.aspx
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/hirado/2011/11/21/hirado19_lovoldozes_111121.wmv
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Dátum: 2011-11-24  

Portál: biztonsagpiac 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A magánbiztonság is helyet kap az összevont közszolgálati egyetemen 
 

A magánbiztonság is helyet kap az összevont közszolgálati egyetemen A magánbiztonsági ágazat 

komoly elismerésként értékeli, hogy a 2012. január 1-jén felálló új, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

(NKE) felsőfokú szakirányú képesítést ad biztonsági őr, testőr, biztonságszervező és magánnyomozói 

tevékenységre. A Személy- , Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaránál (SzVMSzK) 

százezer fölött azoknak a tagoknak száma, akik előtt új képzési lehetőség nyílik meg - tudta meg a 

Biztonságpiac.hu.   A kormányzati portálon tegnap megjelent belügyminisztériumi rendelettervezet 

szerint az NKE Rendészettudományi Karán, valamint annak katonai biztonsági és általános felderítő 

szakán, vagy az egyetem Közigazgatás-tudományi Karának igazgatás-szervező szakán megszerzett 

diplomát a jövőben biztonsági őr, testőr, biztonságszervező és magánnyomozói képesítésként kell 

elfogadni. Biztonsági őr, testőr, vagyonőr, biztonságszervező, magánnyomozói képesítésként 

kell elfogadni továbbá az NKE Rendészettudományi Karán szerzett rendészeti szervező 

szakképesítést igazoló bizonyítványt, a rendőri szakközépiskolákban szerzett bizonyítványt, a 

Büntetésvégrehajtási Szervezet Oktatási Központjában középfokú szaktanfolyami képzésben 

szerzett büntetés-végrehajtási végzettséget igazoló bizonyítványt, illetve a középfokú büntetés-

végrehajtási szakképesítést igazoló bizonyítványt és a Vám- és Pénzügyőrség Alapfokú és 

Középfokú Szaktanfolyamon szerzett pénzügyőri szakképesítést igazoló bizonyítványt - derül ki a 

tervezet normaszövegéből. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2012. január 1-jén kezdi meg 

működését, az egyetem a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és 

a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának összevonásával áll fel. A szakma 

elismertségét jelzi, hogy a magánbiztonság is megjelenhet az új, összevont Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemen. Az SzVMSzK üdvözli a duális képzési rendszer megjelenését, jelesül azt, hogy a 

magánbiztonsági ágazatra eddig jellemző, szinte kizárólag az elméleti ismeretekre fókuszáló képzés 

kiegészül a gyakorlati képzéssel is - mondta el érdeklődésünkre Német Ferenc, a kamara elnöke. A 

Biztonságpiac.hu megkeresésére további kedvező fejleményként értékelte Német Ferenc azt is, hogy 

a megmaradó, továbbra is piaci alapon szerveződő OKJ-s magánbiztonsági képzés felügyelete a 

Belügyminisztériumhoz (BM) kerülhet. Az SzVMSzK szakmai együttműködési megállapodást kíván 

kötni a BM-mel, amelynek keretében a kamara előkészítheti egy szakmai minősítő rendszer 

felállítását, valamint szakmai ajánlásokat fogalmazhat meg az OKJ-képzés követelményrendszeréhez. 

Arról a kamara elnöke egyelőre nem tudott lapunknak felvilágosítást adni, hogy milyen kvótát ad az 

NKE a magánbiztonsági képzésnek, vagyis hányan vehetnek majd részt ilyen képzésben, ahogy az sem 

eldöntött még, hogy mindez milyen finanszírozási (államilag támogatott, vagy költségtérítéses) 

modellben valósul majd meg. Mindez további egyeztetéseket igényel, a végső szót pedig a 

felsőoktatási törvényben mondják majd ki.  

 

http://biztonsagpiac.hu/a-maganbiztonsag-is-helyet-kap-az-osszevont-rendeszeti-egyetemen


 

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: 2011-11-24  

Portál: biztonsagpiac 

Link az eredeti oldalra: LINK 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik 
 

A nemzeti vagyon 90 százalékát magáncégek védik A nemzeti vagyon 90 százalékát Magyarországon 

magáncégek védik - mondta Német Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SzVMSzK) elnöke szerdán Budapesten háttérbeszélgetésen.   Német Ferenc 

elmondta, a biztonsági iparág fejlődése az utóbbi években felgyorsult, előtérbe került a modern 

technika és technológia alkalmazása. Példaként említette a terjedő távfelügyeleti rendszereket, 

amelyek működtetése, üzemeltetése egyre nagyobb szaktudást igényel.   Vagyonvédelemmel 

mintegy 3,7 ezer vállalkozás foglalkozik, a biztonsági őrök száma meghaladja a százezret. A 

vagyonvédelemmel fogalakozó cégek éves összárbevétele meghaladja az ezer milliárd forintot. A 

cégeknél a vagyonvédelmi költségek összege nem haladja meg az összes költség tíz százalékát, de 

inkább ez alatt van. Egy magánlakás távfelügyelete pidig már megoldható néhány tízezer forintos 

beruházással és havi 600-1 000 forintos díjjal. A kamarai elnök az utóbbi időszak egyik legjelentősebb 

eredménynek tartja, hogy sok megrendelővel sikerült elfogadtatni a kamara által ajánlott minimális 

rezsiórabért. Ez most minimálisan 930 forint óránként. A fekete munka arányát ugyanakkor a 

szakmán belül ötven százalékra becsülte Német Ferenc. Az SzVMSzK elnöke arra is felhívta a 

figyelmet, hogy a biztonság igénye korunk egyik legnagyobb kihívása. A kamara pedig ennek 

megteremtésben szeretné segíteni, mind a megrendelőket, mind pedig a tagjait.  
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A magánnyomozás jövője - kötelező kamarai tagság nélkül (VIII. Országos Magánnyomozó 
Konferencia) 
 

A magánnyomozás jövője - kötelező kamarai tagság nélkül (VIII. Országos Magánnyomozó 

Konferencia) Október végén Szegeden rendezi meg a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara (SZVMSZK) Csongrád megyei szervezete a VIII. Országos Magánnyomozó 

Konferenciát.   A rendezvény egyik fókuszterülete a magánnyomozással kapcsolatos jogszabályi 

háttér, amelynek az a tény ad külön aktualitást, hogy 2011. január 1-jétől - a személy- és 

vagyonőrökhöz, és a biztonságtechnikai tervező-szerelőkhöz hasonlóan - már a magánnyomozóknak 

sem lesz kötelező a szakmai kamarai tagság. (Az SZVMSZK Csongrád Megyei Szervezetének 

konferenciáján Dr. Borai Ákos jogi szakértő ad betekintést a magánnyomozói tevékenységet érintő 

legfontosabb jogszabályi változásokba.) Megkeresésünkre Herczeg Anna, az SZVMSZK alelnöke, a 

kamara magánnyomozói tagozatának vezetője rámutatott: Magyarországon a jogi szabályozás együtt 

kezeli a személy-, a vagyonvédelmi és a magánnyomozói tevékenységet. A magánnyomozói 

tevékenység leginkább a magánbiztonsági ágazathoz kapcsolható, társadalmi igényt kielégítő, 

kiemelten bizalmi szolgáltatás. A magánnyomozók fontos elemei a gazdasági szférának, jelentős 

http://biztonsagpiac.hu/a-nemzeti-vagyon-90-szazalekat-magancegek-vedik
http://biztonsagpiac.hu/a-magannyomozas-jovoje-kotelezo-kamarai-tagsag-nelkul-viii-orszagos-magannyomozo-konferencia
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bűnmegelőző tevékenységet fejtenek ki  - például az üzletkötés előtti preventív ellenőrzésekkel. A 

magánnyomozás a személy-vagyonvédelmi tevékenységtől eltérően azonban a belsőpiaci irányelv és 

a szolgáltatási törvény alapján nem tartozik a magánbiztonsági szolgáltatások körébe, ezért a 

magánnyomozó vállalkozásoknak 2012. január 1-jétől nem kell működési engedélyt kérni, de 

bejelentési kötelezettségük lesz a rendőrhatóság felé. A kétnapos konferencia mindemellett az 

Európai Unió tagállamainak a magánnyomozói tevékenységgel kapcsolatos szabályozásával is 

foglalkozik. (A témában Dr. Mészáros Bence, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának tanársegédje (Büntető Eljárásjogi és Kriminalisztikai Tanszék) tart előadást.) Az Európai 

Unióban nincs egységes gyakorlat, országonként eltérő az engedély és a jogosítványok kiadás.   A 

magánnyomozói tevékenységet Magyarországon a 2005. évi CXXXIII. törvény szabályozza, amely 

Európában a legszigorúbb szabályozások közé tartozik.   A magánnyomozói tevékenység személyes 

végzésére jogosító igazolvány kiváltásakor komoly feltételeknek kell megfelelni, ugyanakkor az 

információbeszerzés lehetőségei korlátozottak, a magánnyomozókra vonatkozó rendelkezések 

ellentmondásosak - vélekedett Herczeg Anna. A szakértő szerint szükség volna egy olyan új jogi 

szabályozásra, amely figyelembe veszi a szolgáltatás iránti társadalmi igényt, nagyobb teret, több 

jogosultságot engedne a jogszerűen működő magánnyomozóknak és szigorúan szankcionálná az 

engedély nélküli magánnyomozói tevékenységet. A határon átnyúló együttműködések iránti igény 

megnőtt Magyarország uniós csatlakozásával. A kapcsolatok kialakításában, az együttműködésben a 

szakmai szervezetek fontos szerepet kaptak.   Az etikai szabályok fontosságára világít rá az IKD 

(Nemzetközi Detektív Szövetség) törekvése, mely az uniós országokban szeretné elfogadtatni a Közös 

Minimum Standard-et (CMS), egységes feltételrendszert, melynek alapelveit 2007 őszén írták alá a 

tagszervezetek Zaragozában - köztük a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

is.   A rendezvényen ezen felül Fialka György, a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének 

(MBVE) elnöke a pénzintézeti bűncselekményekkel összefüggő magánnyomozásról tart előadást. A 

VIII. Országos Magánnyomozó Konferencián szó esik majd a modern üzleti hírszerzésről, az 

adatvédelmi jog általános kérdéseiről is. 
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Veszprém - Az együttműködési megállapodást írt alá dr. Töreki Sándor rendőr ezredes, rendőrségi 

főtanácsos, főkapitány és Sánta Károly, kamarai elnök csütörtökön a Veszprém Megyei Rendőr-

főkapitányságon. 

Dr. Töreki Sándor emlékeztetett arra, hogy a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 2002. április 

19-én kötött együttműködési megállapodást a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói 

Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezetével. Ezt a Személy- és vagyonvédelmi, valamint a 

magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a végrehajtási 

rendelet hatályba lépése után már egyszer módosítani kellett a jogszabályokban meghatározott új 

feladatok miatt. 

http://www.naplo-online.hu/cimlapon/20111124_egyuttmukodes
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A közelmúltban ismét módosították a vagyonvédelemre vonatkozó törvényt, a módosítások a jövő 

évben lépnek hatályba. 

A bűnmegelőzés további perspektívát nyújt az eddigi hagyományos együttműködésnek. A 

vagyonelleni bűncselekmények eredményes felderítése mellett ugyanilyen fontos, hogy a 

természetes és a jogi személyek a technika modern vívmányait felhasználva maguk is tegyenek a 

veszélyeztetettségük csökkentéséért. Ehhez viszont az is szükséges, hogy ismerjék, anyagi teherbíró 

képességük szintjén milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a védekezéshez. A korszerű 

vagyonvédelem eszközeinek népszerűsítése, illetőleg az erre a területre irányuló információcsere az 

együttműködés új területe. 

Sánta Károly arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy az országban elsőként kötöttek 2002-ben is 

együttműködési szerződést a megyei főkapitánysággal. Kapcsolatuk jó, és kölcsönösen eredményes. 

Most is elmondható, hogy az új, módosított szerződés a legjobb az országban. 
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Rendőrség - Hírek Veszprém megyéből 
 

Aláírták a megállapodást   2011. november 24-én a sajtó munkatársai jelenlétében dr. Töreki Sándor 

r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, főkapitány és Sánta Károly, a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara Veszprém Megyei Szervezetének elnöke új együttműködési 

megállapodást írtak alá a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságon. A személy- és vagyonvédelmi, 

valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMt.) 2012-

től hatályba lépő módosításainak egyik következménye, hogy a vagyonőrök kötelező kamarai tagsága 

megszűnik. Ennek jelentős kihatása van eddigi együttműködés gyakorlatára, ezért merült fel az 

együttműködési megállapodás módosításának szükségessége. Emellett a felek azt is felismerték, 

hogy a bűnmegelőzés további perspektívát nyújt az eddigi hagyományos együttműködésnek. A 

vagyonelleni bűncselekmények eredményes felderítése mellett ugyanilyen fontos, hogy a 

természetes és a jogi személyek a technika modern vívmányait felhasználva maguk is tegyenek a 

veszélyeztetettségük csökkentéséért. Ehhez viszont az is szükséges, hogy ismerjék, anyagi teherbíró 

képességük szintjén milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a védekezéshez. A korszerű 

vagyonvédelem eszközeinek népszerűsítése, illetőleg az erre a területre irányuló információcsere az 

együttműködés új területe.   Újabb fatolvajokat fogtak el 2011. november 23-án délelőtt bejelentés 

érkezett a szolgálaton kívüli papkeszi körzeti megbízott telefonjára, hogy a község külterületén 

engedély nélkül vágnak fát. A kiérkező járőrök a megadott helyszíntől mintegy 500 méterre 

megállítottak egy kiskategóriás személygépkocsit, és igazoltatták a benne ülő 27 éves férfit és 17 éves 

nőt. Az autó csomagtartójában és a hátsó ülésén kb 5.000,- forint értékű, 70 centiméteres darabokra 

vágott akácfát találtak az átvizsgálás során. A férfi elismerte, hogy nem sokkal korábban vágták ki a 

fát. Az intézkedő rendőrök felvették a kapcsolatot az erdő tulajdonosával, képviselőjének visszaadták 

a lefoglalt tűzifának valót, míg a kivágásra használt láncfűrészt beszállították a Balatonalmádi 

Rendőrkapitányságra. A két berhidai lakos ellen szabálysértési eljárás indult.   Sajtószolgálat, 

Veszprém MRFK    

  

http://www.police.hu/friss/ves_111125_01.html
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Ünnepséget és fórumot tartott szombaton a megyeszékhelyen, a Fiume Hotelben a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei szervezete.  Már több mint egy 

évtizede rendezik meg a hagyományos, aktualitásokkal és kitüntetésekkel egybekötött rendezvényt. 

Idén összesen harmincketten vehettek át elismerést Takács Sándortól, volt, aki körözött bűnözőt 

szerelt le. A megyei testület elnöke elmondta: a következő évtől már nem lesz kötelező a kamarai 

tagság. A cikk a hirdetés után folytatódik Ugyanakkor már a tagok ötöde szólt, hogy maradna. Takács 

Sándor előadásában a kamara érdekérvényesítő eredményeiről számolt be.  
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Ünnepséget és fórumot tartott szombaton a megyeszékhelyen, a Fiume Hotelben a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei szervezete.  Már több mint egy 

évtizede rendezik meg a hagyományos, aktualitásokkal és kitüntetésekkel egybekötött rendezvényt. 

Idén összesen harmincketten vehettek át elismerést Takács Sándortól, volt, aki körözött bűnözőt 

szerelt le. A megyei testület elnöke elmondta: a következő évtől már nem lesz kötelező a kamarai 

tagság. A cikk a hirdetés után folytatódik Ugyanakkor már a tagok ötöde szólt, hogy maradna. Takács 

Sándor előadásában a kamara érdekérvényesítő eredményeiről számolt be. 
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Ünnepséget és fórumot tartott szombaton a megyeszékhelyen, a Fiume Hotelben a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara megyei szervezete.  Már több mint egy 

évtizede rendezik meg a hagyományos, aktualitásokkal és kitüntetésekkel egybekötött rendezvényt. 

Idén összesen harmincketten vehettek át elismerést Takács Sándortól, volt, aki körözött bűnözőt 

szerelt le. A megyei testület elnöke elmondta: a következő évtől már nem lesz kötelező a kamarai 

tagság. A cikk a hirdetés után folytatódik Ugyanakkor már a tagok ötöde szólt, hogy maradna. Takács 

Sándor előadásában a kamara érdekérvényesítő eredményeiről számolt be. 

http://beol.hu/bekes/kozelet/kihivas-elott-a-vagyonvedelmi-kamara-414389
http://www.baon.hu/bekes/kozelet/kihivas-elott-a-vagyonvedelmi-kamara-414389
http://www.szoljon.hu/bekes/kozelet/kihivas-elott-a-vagyonvedelmi-kamara-414389

