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oRszÁGos pÁlvÁznroK 20 l 2
A biztonságvédelmi és biztonságtechnikai szakma legjobbjdí számára kiílt pályázatunk eredmé yei ek
ósszegzé,e és kihiÍdetés, tovóbbÍa is kél szakaszban tijrténik' ,,Az áv biztonságvédelmí szakemberezol2'', valamint .Az év testőÍe 2ol2" kategóríákban az efedméhyhírdeaésle iagyomár'yaink szerí t -
a Mdgyarországi Biztonsági vezetők Egyesi'Ietének 20l3. évi évr.yító Xlv' Kont,Íerrciláján - irárcius
2l'érr' siófokor, - keriilt sor' E pályázatainkat a MagyaÍofszági Biztonsági v,zetők EgyesúIete (MBIE),
d személy-, vagyorrvédelmí és Magánhyofiozói szakmai Kamara (szvMszK), a Nemzetközi Testőr'
és Bizto,rsligi szolgáIatok szi'vqtsége (IBssA) táfiogattI. Biztonsótgt^chrrikai Pátyázatunk eredmányhírdető
Íendezvérryét április l61ún tartotauk az Óbudai Egyetern Báhkí Karán (tósd: cikkúrrk a l4-ls. oldaloh)
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IMKB Bonk zít' - ügyvezető iqozgoló

TEVA Molyorocróg zrT b'lonsiql oozqoTó
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veÍVeeTelo m0 nopg fu 0do10 o se.Ú ly&soÍely 18Í! ebr
múködeséiekbzTosilóso' ozo Vo o kozók levókenységének
kooÍd nó iso' o onózése . secÚilylÚü ebn ie odolo kbzé
loÍloznoi o Vó o]oT nlolmoció. lommlnkd.o, léíor,
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Jeeneq soz MKB B0nk zí bonkb'lonsog szokleÍÚklóllg
Úgye ó Uqyveeló qozloló]okénldooozik E ie odolkÓrbs o,
oldbb ilnkcók e dldso, elve oz odolllelüelelóÍnló kÓW
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eÍnlószobólyozósor .AkozehÚ1és. |'. i a ::':_]
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fu ységeséskozponlos loll nlormoflo !ÍLodmjiszTri.iós
s lé]Úqyéléli @id'er kolokíóso ' Adohzivoíoií mes.
6ó71j @ids?q bNea]e* . No!ÓeemzóÍend9_4hev'i
bsé egyebek iozol1o lr0!d mmédbmenllómoooldsóro r
B0nkb?lonsi0 okloli50k és okToloonyo!ok le]evlése (l
bzlonso01ud01o$oq, lrumónrocbzolok csoMenlésg esÉj
loiuhdnyoI okmdn!ursgdlol' lóvokloló9 . Kozponl szd
mló!éplerem illre yezése lonogoliso (, k0 és EMc Véde
em, UPs el]olós' oÚomolkus lÚzoloberend'éi íb) .
nlelliqgns on ine @o Tme képeemrÓÉndszeÍ lé] e9lése o
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hrcel B zlonsdq FóÉkolo r heyezell bldooesl sko d]ó
bon r 2000 ]Únus 3 0n mosdnnyomozo szokv]zsool

i __':r:_:r:::: i: r: !a i: remeyvogyon
.::!! _: -:r .::tl r.tr Js ts enAz otoszoGzd.
: :: :::_ -:i.:.Il c szo|dolgor0'óJ, me|yeT o m0'
: ]]ls:.! l.blcrlosos hflénylelok lémokdrébd iÍl
iJ']o Tc!rcí Vg7Óbon). . A NyiÍegyhoz Fdskolo
IoÉ0dJ omTUdomdnyi ToIszékán Véqréll szokdiolomolo
*o|on (Vogyonvéd6 mi szoliÍóny) Á szrkdooozolo l'
mo]o d leÍoÍzmÚs qleozése (obbonlisos mÚenv elek
eenzeso voll . srómos íonlos munko leoddoibo .
ob]ekTumok (elekÍoniro uzemek, gyoÍok' okosok, Ío
dok, s]b) leÍÚlelén spe. o s vo!yonvéde m gszloza]k (
oszloÍendszerek' komeÍoÍendszeÍek) leeplgse . A, ob
]eklUmok szoksz ú VoqyoíVedem m!kodgséhez szük
séges szokm0i do|Unenlicok ekó'1óse (f dTronicE
GE Hlnqory Kll) .1993 demmbgr l reló (nid o mo
nopg) 6E lunoo'y Kll nyugolmolyoloGzig qydmiÍé
szgÍg (minlleíu]e| lorgoló) Vq]&ll Úgyofuede mi' ss
suemé|yVéd4lm mÚnkdk (o7 omÚltc lelsovezelók íésze
re) (Nooyko zs 50io osléíuelei, cldr7lr0 os leíu]e
ren, Z0oege6ze! 15 ho os 11 ?len) . Az ou?dqbo o
logolo lÜfd d üz elgmb ek, po 1r!sok V6mé vVede m/
sreméyszd ilósi ieodo1onoI elcldso dó9?o(os negbi'
zóso opjón . A moqyor hods'reg ó 10 megszúnlelelllok.
lonyók ótrós Vedem Íendszeí.nek szotíoi Íeé!ilóse'
mog'orve7óse, Vo dm nT mog0inycío:o ie o!'olok o lóló
s0 . Kieme len ve5zé ye'elPll nello Zok ÍeszeÍe komp ell
VesreyezleleTTségi sznl lglmóÍese
églvjere Voiolkozó 0q Megreídees esej'n o szokszgÍ!
személyvédeimi mÚnkdk eVég74se . 0lpomóDiol l6s1Ú
lélék légzéte Í0 yomoloson eE97eTl szeme]yszó líós, ós
s?eméyyédelm Íeodolok e!!!]zese (TóVol' és kÓrB ke
el oísr0qor Íészéro ..]olrn DoÍo (2005ószén bgkov'el
kqzsll ho000) ko élo]okénl kenéilen veszá|yoz161gll
kÓre k4leli Ú'okodó.so|ódok reszére eVégzsJl kompeX
szem é y szd] ilós]' is srénéyvédem lelodolok (Anglo'
Fronc oorszdq ás mos orezogok leÍÚ glén)
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