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A 2012. évi Detektor Pályázatok eredményhirdetése 

 

A biztonságvédelmi és biztonságtechnikai szakma legjobbjai számára kiírt pályázatunk eredményeinek 

összegzése és kihirdetése továbbra is két szakaszban történik. „Az év biztonságvédelmi szakembere 

2012”, valamint „Az év testőre 2012” kategóriákban az eredményhirdetésre – hagyományaink szerint – 

a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének 2013. évi évnyitó XIV. Konferenciáján – március 

21-én, Siófokon – került sor. E pályázatainkat a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesülete 

(MBVE), a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK), a Nemzet-

közi Testőr- és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége (IBSSA) támogatta. Biztonságtechnikai Pályázatunk 

eredményhirdető rendezvényét április 16-án tartottuk az Óbudai Egyetem Bánki Karán. 

  

A Szakma Legjobbjai 2012 

 

Az Év Biztonságvédelmi szakembere  

– Ipari tagozat 
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Az Év Biztonságvédelmi szakembere  

– Banki tagozat 
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Az Év Testőre 
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A 2012. évi Detektor Biztonságtechnikai Pályázat  

Az év biztonságtechnikai terméke, megoldása, szolgáltatása 

az ENIGMA IP2 vevő és a PROCTTM füstágyú 

A Detektor Média pályázati rendszere idén 15. évébe lépett. Humán, termék-technológia, illetve 

szolgáltatói (céges) teljesítmények, innovációk díjazására vállalkozott annak idején az alapító Typon 

International Kiadó, a szakmai társadalmi együttműködő szervek támogatása mellett. Az immár 

„tinédzser korba” lépett pályázat az évek során kiemelkedő fejlesztő cégeket, nagyszerű oktatókat, a 

versenyszférában dolgozó szakembereket díjazott és nemritkán korszakos innovációkra hívta fel az 

érdeklődők figyelmét. Technikai területen – a teljesség igénye nélkül – leginkább az alábbi 

szakterületek domináltak: video képrögzítő és hálózati rendszerek, kameratechnológiák, GPS/GPRS 

csomagcsatolt távfelügyeleti szolgáltatások, járművédelmi megoldások, áru- és pénztárfelügyeleti 

rendszerek, intelligens otthon megoldások, mechanikus és kombinált behatolásvédelmi fejlesztések. 

Az idei jubileumi rendezvénynek Horváth Sándor Dékán Úr meghívására 2013 április 16-án az Óbudai 

Egyetem Bánki Kara adott otthont. A Bíráló Bizottság hazai és nemzetközi innovációs díjban 

részesítette a nyertes pályaműveket, A szakmai közönség érdekes gyakorlati bemutatóval egybekötött 

elő adás keretében ismerkedhetett meg a fejlesztésekkel. 

Hazai Innovációs díjat nyert a VillBau Biztonságtechnikai Kft.  

ENIGMA IP2 önálló távfelügyeleti IP vevője 

 

 Líbor Sándor VillBau Kft., Klézl Marina Bíráló Bizottság 

A távfelügyeleti vevőkészülék ideális és költséghatékony megoldás olyan távfelügyeleti állomások 

kialakításához ahova a távfelügyeleti átjelzés kizárólag IP/GPRS csatornán érkezik. A beérkező IP 

kommunikáció figyelése (ügyfélazonosító alapján) kiemelkedő védelmi szintet szavatol a rendszer 

megbízható működéséhez 

 

ENIGMA IP2 az IP-s távfelügyeleti vevő 
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A Nemzetközi innovációs díjat a MyProtect Biztonságtechnikai Kft.  

PROTECTTM vagyonvédelmi füstágyúja nyerte 

 

Szabó Ádám MyProtect Kft., Klézl Marina Bíráló bizottság 

A dán fejlesztésű füstágyú hatékony kiegészítője a hagyományos vagyonvédelmi rendszereknek, a 

rövid idő alatt jelentős – egyébként az egészségre ártalmatlan hatású – füstöt generáló technika a 

behatolót sokkolja és egyben a tájékozódást is lehetetlenné teszi 

 

PROTECTTM füstágyú 

 

A Detektor Média közleménye 

 


