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Dátum: 2010. október 1 

Médium:  

Civilnapló Online 

Szerző: -- 

Cím:  

A Porta Díszterem: kiállítás megnyitó, előadás, tapasztalatcsere 

Link: http://civilnaplo.hu/hun/s_!news/i_7/i_9479/index.html 

 

Fotókiállítás nyílt ma „Rendőrség a bűnmegelőzés szolgálatában” címmel a Porta Egyesület 

dísztermében. A tárlatot dr. Kassai László, kecskeméti kapitány, és Dr. Fekecs Dénes a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke nyitotta meg. Kapitány Úr beszédében 

elmondta, nagyon örül, hogy létre jött ez a kiállítás, mert a képek az igazi rendőri munkát mutatják 

meg. Fekecs elnök úr szerint a jövő a gyerekeké, ezért a mai nap programjai nagyobb részt nekik szól. 

Céljuk a kiállítással, és a főtéri rendezvénnyel, hogy a gyerekek tudatában legyenek a bűn 

fogalmának, és az elkövetés következményeivel. A megnyitó után forró kávéval, szendviccsel és 

üdítővel kínáltuk a jelenlevőket. A főtéri programokat Dr. Zombor Gábor Kecskemét város 

polgármestere nyitotta meg. 

 

 

Dátum: 2010. október 1. 

Médium:  

Portaegyesület Online 

Szerző: -- 

Cím:  

A Porta Díszterem: kiállítás megnyitó, előadás, tapasztalatcsere 

Link: 

http://portaegyesulet.hu/hun/sa_kecskemet_rendorseg_hirek/i_hirek_esemenyek_4/i_a_porta_disz

terem:_kiallitas_megnyito_eloadas_tapa_9479/t_A%20Porta%20D%C3%ADszterem%20ki%C3%A1ll

%C3%ADt%C3%A1s%20megnyit%C3%B3,%20el%C5%91ad%C3%A1s,%20tapasztalatcsere/index.html 

 

Fotókiállítás nyílt ma „Rendőrség a bűnmegelőzés szolgálatában” címmel a Porta Egyesület 

dísztermében. A tárlatot dr. Kassai László, kecskeméti kapitány, és Dr. Fekecs Dénes a Személy-, 

Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke nyitotta meg. Kapitány Úr beszédében 

elmondta, nagyon örül, hogy létre jött ez a kiállítás, mert a képek az igazi rendőri munkát mutatják 

meg. Fekecs elnök úr szerint a jövő a gyerekeké, ezért a mai nap programjai nagyobb részt nekik szól. 

Céljuk a kiállítással, és a főtéri rendezvénnyel, hogy a gyerekek tudatában legyenek a bűn 

http://civilnaplo.hu/hun/s_!news/i_7/i_9479/index.html
http://portaegyesulet.hu/hun/sa_kecskemet_rendorseg_hirek/i_hirek_esemenyek_4/i_a_porta_diszterem:_kiallitas_megnyito_eloadas_tapa_9479/t_A%20Porta%20D%C3%ADszterem%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20megnyit%C3%B3,%20el%C5%91ad%C3%A1s,%20tapasztalatcsere/index.html
http://portaegyesulet.hu/hun/sa_kecskemet_rendorseg_hirek/i_hirek_esemenyek_4/i_a_porta_diszterem:_kiallitas_megnyito_eloadas_tapa_9479/t_A%20Porta%20D%C3%ADszterem%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20megnyit%C3%B3,%20el%C5%91ad%C3%A1s,%20tapasztalatcsere/index.html
http://portaegyesulet.hu/hun/sa_kecskemet_rendorseg_hirek/i_hirek_esemenyek_4/i_a_porta_diszterem:_kiallitas_megnyito_eloadas_tapa_9479/t_A%20Porta%20D%C3%ADszterem%20ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s%20megnyit%C3%B3,%20el%C5%91ad%C3%A1s,%20tapasztalatcsere/index.html
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fogalmának, és az elkövetés következményeivel. A megnyitó után forró kávéval, szendviccsel és 

üdítővel kínáltuk a jelenlevőket. A főtéri programokat Dr. Zombor Gábor Kecskemét város 

polgármestere nyitotta meg. 

 

 

Dátum: 2010. október 1. 

Médium:  

Securifocus 

Szerző: Civilnapló 

Cím:  

A Porta Díszterem: kiállítás megnyitó, előadás, tapasztalatcsere 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27081 

 

Fotókiállítás nyílt ma „Rendőrség a bűnmegelőzés szolgálatában” címmel a Porta Egyesület 

dísztermében. 

A tárlatot dr. Kassai László, kecskeméti kapitány, és Dr. Fekecs Dénes a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke nyitotta meg. Kapitány Úr beszédében elmondta, nagyon 

örül, hogy létre jött ez a kiállítás, mert a képek az igazi rendőri munkát mutatják meg. Fekecs elnök úr 

szerint a jövő a gyerekeké, ezért a mai nap programjai nagyobb részt nekik szól. Céljuk a kiállítással, 

és a főtéri rendezvénnyel, hogy a gyerekek tudatában legyenek a bűn fogalmának, és az elkövetés 

következményeivel. A megnyitó után forró kávéval, szendviccsel és üdítővel kínáltuk a jelenlevőket. A 

főtéri programokat Dr. Zombor Gábor Kecskemét város polgármestere nyitotta meg. 

 

  

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27081
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Dátum: 2010. október 2. 

Médium:  

Promenád 

Szerző: Rengei Tímea 

Cím:  

Bográcsos verseny a paprikafesztiválon 

Link: 

http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=81650&mode=thread&order

=0&thold=0 

 

A szemerkélő eső ellenére a Szegedi Paprikafesztivál második napja is nagyon sok látogatót 

vonzott. A délelőtt folyamán bográcsos verseny keretében mutathatták be konyhaművészetüket a 

bátor jelentkezők, a levegőt pedig a rotyogó paprikás krumpli illata lengte be az egész Dugonics 

téren. 

Az eredményhirdetésre délután két órakor került sor, a díjakat pedig nem más, mint Benke László, 

olimpiai bajnok, Oscar-díjas mesterszakács adta át. A versenyben harmadik helyezést ért el a Szeri 

Szabadcsapat és a Vagyonvédelmi Kamara csapata. Ezüstéremmel térhetett haza a VMDK, a 

SZEGEDma és az RHZ csapata. A dicsőséges aranyérmesek pedig a Volán Csillagok illetve a Két 

Múzeum Fakanál csapat tagjai lettek. Egy különdíjasa is született a versenynek: a Rádió 88 csapata 

egy Nagymesteri Kupával térhetett haza, amelyet a különlegesen finom cipóban tálalt tarhonyás 

paprikás krumplijáért ítélt oda nekik a zsűri. 

A bográcsos versenyt Benke László mesterszakács a következőképpen zárta: „Miért jó a szegedi 

paprika? Pírt ad az orcádnak, rangot ételednek, dicsőséget nemzetednek!”. Ezután a színpadra 

szólította a Hasító Asszonykórust, akik Röszkéről érkeztek Szegedre. S hogy honnan a név? 

Természetesen ez is a paprikához köthető, a fűszernövény feldolgozásának első mozzanatát jelenti. 

A gyerekek számára is sokféle programlehetőséget kínál a rendezvény. Paprika Jancsi Csúzlidájában 

csúzliból kilőtt dióval lehet megetetni két virgonc báb ördögfiókát, rögtön mellette pónilovak várják a 

hátukra felpattanó gyerkőcöket, sőt, egy „nagyapáink leleménye alapján” készült, kézzel hajtható fa 

körhintába is be lehet ülni, illetve annak hajtását is ki lehet próbálni. 

 

  

http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=81650&mode=thread&order=0&thold=0
http://www.promenad.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=81650&mode=thread&order=0&thold=0
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Dátum: 2010. október 4. 

Médium:  

Securifocus 

Szerző: -- 

Cím:  

II. Országos IP Konferencia 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1966 

 

Az Intellio és az I-Sec Kft közös rendezvénye 

2010.10.04., hétfő 

Az Intellio és az I-Sec Kft második alkalommal rendezi meg közösen az Országos IP Konferenciát a 

Cegléden. 

Helyszín: Best Western Hotel Aquarell****, Cegléd, Fürdô út 24.  

Időpont: 2010. október 7-8.  

Regisztráció ITT!  

Program: 

október 7. csütörtök 

10.00–12.00 Regisztráció  

10.30–13.45 AMP NETCONNECT optikai megoldások workshop  

14.00–14.15 AMP NETCONNECT optikai áttekintés - Fürst Ádám, AMP  

14.30–15.15 Hálózati videó újdonságok - Tomolák Péter, Intellio  

15.30–16.15 IP kamerák hálozatának tervezése, az aktív eszközök méretezése - Ferenczy Árpád, SRI  

16.30–17.15 IP rendszerek gyakorlati tapasztalatai a közbiztonságban - Exkluzív elôadás, Pusztai 

Csaba r.ezredes, BRFK Este meglepetés program - SAS Kft támogatásával  

október 8. péntek 

7.00–9.15 Reggeli  

9.30–10.15 Professzionális IP kaputelefon megoldások IP video-audio kicsit másképp… (Encoderek, 

decoderek) - Mezô Imre, Csizmadia Mihály, Ha-Hó Kft., Aiphon  

10.30–11.15 Ipari és IT „környezetek” professzionális védelme - Szarka Attila, APC by Schneider  

11.30–12.15 Video-analitika mindennapi használatra - Princz Adorján, Intellio  

12.30–13.00 Megvalósult IP-videó rendszerek nemzetközi és magyarországi tapasztalatai- Tomolák 

Sándor, Lukács László, Intellio Kft.; Molnár János, I-Sec Kft  

A rendezvényen való részvétel a Magyar Mérnöki Kamara és SZVMSZK tagoknak pontszerzési 

lehetôséget biztosít!  

A rendezvény költségtérítéses. 

  

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1966
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Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Securifocus 

Szerző: -- 

Cím:  

XV. Országos Tulajdonvédelmi Konferencia 

Link: http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1959 

 

Biztonságtechnikai, vagyonvédelmi követelmények és lehetőségek az intelligens épületekben 

A Pro-Sec Kft rendezésében 15. alkalommal kerül sor az Országos Tulajdonvédelmi Konferenciára, 

melynek témái a célépületekben, irodaházakban, bevásárló központokban, kórházakban, 

lakóépületekben, magánházakban a korszerű épület felügyeleti rendszerek tudományos technikai 

megoldásai. 

Az évente megrendezésre kerülő konferencia célja a közintézmények, nagyvállalatok, 

vagyonvédelemmel- biztonsággal foglalkozó mikró, kis-közép és nagyvállalkozások szakmai és 

tudományos ismereteinek bővítése, a legmodernebb technológiák megismertetése. 

Az intelligens épületek, épületrendszerek biztonságos és gazdaságos működtetése ma már 

elképzelhetetlen korszerű informatikai rendszerek nélkül. Ezen számítógépes hálózatok adatkezelési 

és információ-továbbítási lehetőségeit használják ki az ahhoz csatlakozó, az adott objektum 

üzemeltetéséhez tartozó modern biztonsági, tűzvédelmi és épületgépészeti vezérlő, szabályozó 

rendszerek is. 

Az új szemléletmód és módszerek bevezetését igényli. A szakmai fórum, a biztonságtechnika, 

tűzvédelem, katasztrófa- és vészhelyzetek kezeléséhez szükséges távközlési, informatikai, valamint a 

kapcsolódó nemzetközi és magyar szabályozási kérdések felvetésére, és a szakemberek 

eszmecseréjére biztosít lehetőséget. 

A konferencia témája: Célépületekben, irodaházakban, bevásárló központokban, kórházakban, 

lakóépületekben, magánházakban a korszerű épület felügyeleti rendszerek tudományos technikai 

megoldásai. 

A konferencia időpontja: 2010. október 13-14-15. 

A konferencia helye: Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 7-9. AQUA-SOL Hotel 

REGISZTRÁCIÓ ITT ! 

A konferencia programja: 

2010. október 13., szerda - VAGYONVÉDELMI KÖVETELMÉNYEK 

#  11.00-11.30 Megnyitó előadás A szakmai kamarák szerepe, együttműködésük fontossága az 

intelligens épületek, épületrendszerek biztonságos és gazdaságos működtetésében 

- Német Ferenc országos elnök SZVMSZK 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=1959
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#  11.30-11.50 Integrált (intelligens) rendszerek napjainkban az élőerő munkájának szolgálatában 

- Takács Sándor területi elnök Békés megye 

#  11.50-12.10 Gyakorlati tapasztalatok. Vagyonőr és az intelligens biztonsági rendszerek kapcsolata 

- Bittó Ferenc SZVMSZK személy- és vagyonőr alelnök 

(Mit nyújt a vagyonőrnek egy int. rendszer? Az int. rendszer kiszolgálása. A kezelés, üzemeltetés, 

riasztás fogadásának problematikája.) 

Ebéd 

#  13.30-13.50 A tervező elvárásai, a megbízó kötelességei 

- Polner Péter műszaki igazgató StreamNet Kft 

#  13.50-14.20 Vagyonvédelem az automatizált otthonban. Milyen automatizálási megoldásokat 

keresnek ma az otthontulajdonosok? Hogyan épül egymásra az otthonautomatika és az elektronikus 

vagyonvédelem? Hogyan szolgálhatják ki a változó piaci igényeket a vagyonvédelmi rendszerek 

telepítői?) 

- Jankov István ügyvezető SMARTme TRADE Kereskedelmi Kft 

#  14.20-14.40 Megapixel kamerák a gyakorlatban 

- Kovács Alexander műszaki igazgató, Spectrum Security Safety Kft 

#  14.40-15.00 RFID kártyák felhasználási lehetőségei az automatizált épületekben 

- Dipl.Ing. Takács Zoltán Rosemberg Magyarország Kft 

#  15.10-15.30 Egy kórház személy és vagyonvédelmi” IQ számának” meghatározása matematikai 

módszerrel 

- Eur.ing. Frank György SzVMSzK tudományos biz. elnökrel 

#  15.30-15.50 Merre tovább az intelligens rendszerek fejlődésében? (Épületautomatizálás, épület-

felügyeleti rendszerek fejlődési irányai. Mit vesz át a technika, meddig van szükség az emberre?) 

- Vida Ferenc, ZMNE előadás 

2010. október 14., csütörtök - VAGYONVÉDELEM MINT BIZTONSÁGTECHNIKA 

#  9.00-9.30 Integrált épület-felügyelet + Energia információ = Energiatudatos üzemeltetés 

- Erdélyi Tibor ügyvezető igazgató Elcon Electronic Kft 

#  9.30-10.00 A bankbiztonság és az intelligens megoldások kapcsolatrendszere 

(A bank, mint kiemelten veszélyes üzem intelligens rendszerei. Esemény esetén mikor, és hogyan 

tudja átvenni az irányítást a beavatkozó személyzet? Automatikus fél intelligens megoldások a 

bankbiztonság területén.) 

- Jakab Péter igazgató MKB Bank Zrt. Bankbiztonság 

#  10.00-10.30 Intelligens videotechnika, merre tovább az intelligens videó megoldások területén? 

(Felismerés, -arc, tárgy, rendszám, esemény, stb.- követés, riasztás problémaköre a 

videotechnikában. Adatfeldolgozás és adattárolás problémaköre.) 

- Benedek László ügyvezető igazgató Servintern Kft 

#  10.30-11.00 Scout automata térfigyelő - a megoldhatatlannak tűnő feladatok megoldása 

- Waldmann Sándor ügyvezető igazgató WMD Elektronics Kft 

#  11.20-11-50 Épület és területvédelmi megoldások 

- Tomolák Sándor értékesítési igazgató Intellió Kft 

#  11.50-12.20 NETAVIS dinamikus képelemzés 

- Bata Miklós ügyvezető igazgató Aspectis Kft 

#  12.20-12.50 Ügyfélnyilvántartó Szoftver Távfelügyeleti Társaságoknak 
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- Tóth Zoltán szoftver menedzser EcoSoftWare Kft 

Ebéd 

14.00-14.30 Bemutatók 

#  14.30-15.00 Különböző biztonsági elvárások – különböző biztonsági szintek a létesítményben 

(Egyszerű beléptetés ellenőrzés, beléptetés ellenőrzés és vagyonvédelem, és beléptetés ellenőrzés a 

személybiztonság szem előtt tartásával) 

- Katona Tamás Nyílászáró üzletág vezető ZIUR Kft 

#  15.00-15.30 Korszerű épületek korszerű tűzjelző berendezései. Szabályozás és az élet 

- Csepregi Csaba tü. alezredes régióvezető, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság, Dél-pesti Tűzmegelőzési 

régió 

#  15.30-16.00 IP-alapú megoldások a videó-megfigyelésben és az intelligens épületekben. 

- Élő András ügyvezető D-Link Magyarország Kft 

#  16.00-16.30 Hogyan képezzük ki a vagyonőröket az intelligens rendszerek üzemeltetésére? 

(Oktatás, begyakorlás kérdésköre. Vajon az OKJ-s képzés és vizsgakövetelmények, megfelelnek-e a 

korszerű int. technika üzemeltetési szintjének. Mit tehet egy vagyonvédelemmel foglalkozó őrző-

védő és technikával foglalkozó cég?) 

- Szombati Lajos SZVMSZK országos technikai elnök 

2010 október 15., péntek - VAGYONVÉDELEM ÉS MAGÁNBIZTONSÁG 

#  9.00-12.00 Hogyan tovább a személy-, és vagyonvédelemben? 

Vitafórum 

#  Mi a rövid és középtávú elképzelés, irányvonal a vagyonvédelem területén? A Kamara és a 

felügyeleti hatóság együttműködésének kérdésköre. A Kamara bevonása - nem csak meghallgatása - 

a munkafolyamatokba. 

Moderátor: Bittó Ferenc 

Meghívott vendégek: 

- Herczeg Anna SZVMSZK Magánnyomozói alelnök 

- Eur.Ing. Frank György SZVMSZK Szakértői bizottság elnök 

- Dr. Janza Frigyes Magyar Rendészettudományi Társaság titkár 

- Mandrik István MBVMSZ elnök 

- Dr. Margitai Domokos SZVMSZK Pest megye 

- Szécsi György Magyar Biztonságvédelmi Egyesület elnök 

- Szombati Lajos SZVMSZK Biztonságtechnikai alelnök 

- Veres Károly SZVMSZK Oktatási Bizottság elnök 

Szakmai előadás: 

#  Dr. Kondorosi Ferenc egyetemi tanár: Magánbiztonság - egyéni érdek vagy alkotmányos érték? 

Szakbizottságok: 

#  Távfelügyeleti rendszerek és kivonuló szolgálat: vezető Kanta László ügyvezető Monda Kft. 

#  Pénz- és értékszállítás: vezető Kárpáti Balázs vezérigazgató Brinks Security Zrt 

#  Rendezvénybiztosítás: vezető Dr. Kovács Sándor ny.r.ezr. főiskolai tanár 

#  Objektumőrzés: 

- Gyöngy Ernő SZVMSZK budapesti előerős alelnök, 

- Dr. Bökönyi István ny.tábornok, 

- Dr. Lapid Lajos SZVMSZK budapesti etikai bizottság elnöke 
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A konferencia zárása 

A konferencia ideje alatt a résztvevők kézzelfogható közelségbe kerülnek a termékekkel technikai 

bemutatók keretében. 

 

 

Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Budomagazin 

Szerző: -- 

Cím:  

Kensa Kikan Békéscsabán – a vagyonvédelmi kamara támogatásával 

Link: http://budomagazin.hu/cikk/budo.php/4069 

 

A Nippon Seibukan Akadémia magyarországi szervezete harcművész szemináriumot rendez 

Békéscsabán, október 16-17-én. Íme az infók!   

A szemináriumot a szervezet országképviselő mesterei vezetik: Hanshi José Miguel Martinez Barrera 

IX.DAN, Hanshi Robert Manole VIII.DAN, Renshi Ivica Zdravkovic V.DAN és Renshi Gregor László 

V.DAN. 

Újdonság, hogy a Békés Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara is 

támogatja a rendezvényt. 

Ez azért is örömteli, mert a kamarai tagok figyelmét a munkájuk ellátásához szükséges ismeretek, 

valamint a harcművészetek felé fordítja, továbbá az oktató mesterek nem csak a harcművészetet 

fortélyait osztják meg a résztvevőkkel, hanem emellett kiképzői munkát is folytatnak. 

A szervezők reményei szerint az együttműködésből gyümölcsöző kapcsolat alakul majd ki. 

A regisztráció és edzések helye: 

Békéscsaba, MESTER CLUB (Békéscsaba, Mester u. 14 sz.)  

A Kensa Kikan programja: 

Október 16. (szombat) 

Regisztráció (8.30 - 9.30) 

Edzés: 9.30 - 12.00 

15.00 - 18.00 Edzés 

Október 17 (vasárnap) 

Edzés:9.00 - 12.00 

A szeminárium lezárása, emléklapok átadása: 12.00 - 12.30 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjai részére a részvétel ingyenes. 

Ezt érvényes kamarai igazolványukkal igazolják a regisztrációkor. 

A jelentkezéseket agregorl@t-online.hu e-mail címre várják.A szeminárium részvételi díja:4000 ft./ fő 

A szeminárium fő támogatója: Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Békés 

Megyei Szervezete. 
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Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Haon Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Hazai tájakon a tépeiek 

Link: http://www.haon.hu/engine.aspx/page/haon-article-detail-page/cn/news-20101011-

08154413/dc/im:haon:news-hajdubihar/ag/im-haon 

 

Tépe - Felpezsdült a közösségi élet a hajdú-bihari kis községben. Egymást érik ugyanis a 

kirándulások - írja tudósítónk, Fegyverneki Gergő. 

Erdélyi útjuk után a minap például a Személy és Vagyonvédelmi Kamara által szervezett úton 

legalább százan a Felvidék felé vették az irányt. 

A nap fergetegesre sikeredett, amihez valószínűleg hozzájárult a csodaszép idő is. A tépeiek többek 

között megcsodálták a füleki várat, Bátonyterenyén a Gyürky-Solymosi kastélyt, Tarnaszentmárián és 

Feldebrőn pedig X.-XI. századi fennmaradt templomokat járták körbe, élményekkel gazdagodva. 

 

 

Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Szon Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Hazai tájakon a tépeiek 

Link: http://www.szon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/hazai-tajakon-a-tepeiek/cn/news-

20101011-08154413 

 

Tépe - Felpezsdült a közösségi élet a hajdú-bihari kis községben. Egymást érik ugyanis a 

kirándulások - írja tudósítónk, Fegyverneki Gergő. 

Erdélyi útjuk után a minap például a Személy és Vagyonvédelmi Kamara által szervezett úton 

legalább százan a Felvidék felé vették az irányt. 

A nap fergetegesre sikeredett, amihez valószínűleg hozzájárult a csodaszép idő is. A tépeiek többek 

között megcsodálták a füleki várat, Bátonyterenyén a Gyürky-Solymosi kastélyt, Tarnaszentmárián és 

Feldebrőn pedig X.-XI. századi fennmaradt templomokat járták körbe, élményekkel gazdagodva. 
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Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Haon Online 

Szerző: Fegyverneki Gergő 

Cím:  

Széll Gábor, az országjáró önvédelemoktató 

Link: http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-

onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573 

 

Barátságos szavakkal fogad Széll Gábor wing tsun oktató az edzőteremben. Sugárzik belőle a 

felebaráti szeretet, a kedvesség, az egyszerűség, noha egy perc nyugta sincs. 

Találkozónk is csak a második nekifutásra jött össze, annyira elfoglalt. Az országot, sőt fél Európát 

járja nap mint nap, hogy a rendvédelmi alakulatokat, katonai szerveket és persze az érdeklődő 

civileket bevezesse a kínai önvédelem titkaiba. Tanítványai isszák minden szavát, mozdulatait pedig a 

leghívebben próbálják utánozni. 

Míg a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskola rendvédelmi tagozatos hallgatóit jó 

tanácsokkal látja el óra végén, addig én körbenézek az iskolában fizikális felkészítő tanárként is 

dolgozó wing tsun oktató elismerései, emlékfotói és keleti szuvenírjai között. Nem kérkedik velük, 

csupán nemes egyszerűséggel büszke rájuk. 

Húsz éve tartó siker 

Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Pályája során számtalan 

befolyásos igaz barátja lett, mégsem akarja elhagyni szülővárosát, Derecskét. A bihari kisvároshoz 

kötődik, ott él szintén pedagógus feleségével, és két gyermekével, Ágival és Gabival, akik követve az 

apai hagyományt komolyan érdeklődnek a wing tsun iránt. 

Már két évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező Si Hing Széll Gábor elkezdte 

harcművészeti tanulmányait. Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu 

Máday Norbert kelet-európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség 

itteni régiójának képzésében. 

- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be a 46 éves férfi, aki 

munkája során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. – A wing tsun-ban 

nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. Lakóhelyén, Derecskén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos 

hallgatónak adja át tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai 

szakközépiskolától is megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske
http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen
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tsun-t. Élete egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is 

tanulhatják a wing tsun technikáit. 

 

 

Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Szon Online 

Szerző: Fegyverneki Gergő 

Cím:  

Széll Gábor, az országjáró önvédelemoktató 

Link: http://www.szon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-

onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573 

 

Barátságos szavakkal fogad Széll Gábor wing tsun oktató az edzőteremben. Sugárzik belőle a 

felebaráti szeretet, a kedvesség, az egyszerűség, noha egy perc nyugta sincs. 

Találkozónk is csak a második nekifutásra jött össze, annyira elfoglalt. Az országot, sőt fél Európát 

járja nap mint nap, hogy a rendvédelmi alakulatokat, katonai szerveket és persze az érdeklődő 

civileket bevezesse a kínai önvédelem titkaiba. Tanítványai isszák minden szavát, mozdulatait pedig a 

leghívebben próbálják utánozni. 

Míg a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskola rendvédelmi tagozatos hallgatóit jó 

tanácsokkal látja el óra végén, addig én körbenézek az iskolában fizikális felkészítő tanárként is 

dolgozó wing tsun oktató elismerései, emlékfotói és keleti szuvenírjai között. Nem kérkedik velük, 

csupán nemes egyszerűséggel büszke rájuk. 

Húsz éve tartó siker 

Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Pályája során számtalan 

befolyásos igaz barátja lett, mégsem akarja elhagyni szülővárosát, Derecskét. A bihari kisvároshoz 

kötődik, ott él szintén pedagógus feleségével, és két gyermekével, Ágival és Gabival, akik követve az 

apai hagyományt komolyan érdeklődnek a wing tsun iránt. 

Már két évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező Si Hing Széll Gábor elkezdte 

harcművészeti tanulmányait. Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu 

Máday Norbert kelet-európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség 

itteni régiójának képzésében. 

- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be a 46 éves férfi, aki 

munkája során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. – A wing tsun-ban 

nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. Lakóhelyén, Derecskén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos 

http://www.szon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.szon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske
http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen
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hallgatónak adja át tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai 

szakközépiskolától is megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

tsun-t. Élete egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is 

tanulhatják a wing tsun technikáit. 

 

 

Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Boon Online 

Szerző: Fegyverneki Gergő 

Cím:  

Széll Gábor, az országjáró önvédelemoktató 

Link: http://www.boon.hu/hirek/im:meinegemeinde:haon:debrecen/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-

onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573 

 

Barátságos szavakkal fogad Széll Gábor wing tsun oktató az edzőteremben. Sugárzik belőle a 

felebaráti szeretet, a kedvesség, az egyszerűség, noha egy perc nyugta sincs. 

Találkozónk is csak a második nekifutásra jött össze, annyira elfoglalt. Az országot, sőt fél Európát 

járja nap mint nap, hogy a rendvédelmi alakulatokat, katonai szerveket és persze az érdeklődő 

civileket bevezesse a kínai önvédelem titkaiba. Tanítványai isszák minden szavát, mozdulatait pedig a 

leghívebben próbálják utánozni. 

Míg a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskola rendvédelmi tagozatos hallgatóit jó 

tanácsokkal látja el óra végén, addig én körbenézek az iskolában fizikális felkészítő tanárként is 

dolgozó wing tsun oktató elismerései, emlékfotói és keleti szuvenírjai között. Nem kérkedik velük, 

csupán nemes egyszerűséggel büszke rájuk. 

Húsz éve tartó siker 

Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Pályája során számtalan 

befolyásos igaz barátja lett, mégsem akarja elhagyni szülővárosát, Derecskét. A bihari kisvároshoz 

kötődik, ott él szintén pedagógus feleségével, és két gyermekével, Ágival és Gabival, akik követve az 

apai hagyományt komolyan érdeklődnek a wing tsun iránt. 

Már két évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező Si Hing Széll Gábor elkezdte 

harcművészeti tanulmányait. Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu 

Máday Norbert kelet-európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség 

itteni régiójának képzésében. 

- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be a 46 éves férfi, aki 

munkája során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. – A wing tsun-ban 

nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

http://www.boon.hu/hirek/im:meinegemeinde:haon:debrecen/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.boon.hu/hirek/im:meinegemeinde:haon:debrecen/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske
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A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. Lakóhelyén, Derecskén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos 

hallgatónak adja át tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai 

szakközépiskolától is megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

tsun-t. Élete egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is 

tanulhatják a wing tsun technikáit. 

 

 

Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Erdon Online 

Szerző: Fegyverneki Gergő 

Cím:  

Széll Gábor, az országjáró önvédelemoktató 

Link: http://www.erdon.ro/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-

onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573 

 

Barátságos szavakkal fogad Széll Gábor wing tsun oktató az edzőteremben. Sugárzik belőle a 

felebaráti szeretet, a kedvesség, az egyszerűség, noha egy perc nyugta sincs. 

Találkozónk is csak a második nekifutásra jött össze, annyira elfoglalt. Az országot, sőt fél Európát 

járja nap mint nap, hogy a rendvédelmi alakulatokat, katonai szerveket és persze az érdeklődő 

civileket bevezesse a kínai önvédelem titkaiba. Tanítványai isszák minden szavát, mozdulatait pedig a 

leghívebben próbálják utánozni. 

Míg a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskola rendvédelmi tagozatos hallgatóit jó 

tanácsokkal látja el óra végén, addig én körbenézek az iskolában fizikális felkészítő tanárként is 

dolgozó wing tsun oktató elismerései, emlékfotói és keleti szuvenírjai között. Nem kérkedik velük, 

csupán nemes egyszerűséggel büszke rájuk. 

Húsz éve tartó siker 

Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Pályája során számtalan 

befolyásos igaz barátja lett, mégsem akarja elhagyni szülővárosát, Derecskét. A bihari kisvároshoz 

kötődik, ott él szintén pedagógus feleségével, és két gyermekével, Ágival és Gabival, akik követve az 

apai hagyományt komolyan érdeklődnek a wing tsun iránt. 

Már két évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező Si Hing Széll Gábor elkezdte 

harcművészeti tanulmányait. Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu 

Máday Norbert kelet-európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség 

itteni régiójának képzésében. 

- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be a 46 éves férfi, aki 

munkája során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. – A wing tsun-ban 

http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen
http://www.erdon.ro/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.erdon.ro/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske
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nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. Lakóhelyén, Derecskén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos 

hallgatónak adja át tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai 

szakközépiskolától is megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

tsun-t. Élete egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is 

tanulhatják a wing tsun technikáit. 

 

 

Dátum: 2010. október 11. 

Médium:  

Mon Online 

Szerző: Fegyverneki Gergő 

Cím:  

Széll Gábor, az országjáró önvédelemoktató 

Link: http://www.mon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-

onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573 

 

Barátságos szavakkal fogad Széll Gábor wing tsun oktató az edzőteremben. Sugárzik belőle a 

felebaráti szeretet, a kedvesség, az egyszerűség, noha egy perc nyugta sincs. 

Találkozónk is csak a második nekifutásra jött össze, annyira elfoglalt. Az országot, sőt fél Európát 

járja nap mint nap, hogy a rendvédelmi alakulatokat, katonai szerveket és persze az érdeklődő 

civileket bevezesse a kínai önvédelem titkaiba. Tanítványai isszák minden szavát, mozdulatait pedig a 

leghívebben próbálják utánozni. 

Míg a derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Szakközépiskola rendvédelmi tagozatos hallgatóit jó 

tanácsokkal látja el óra végén, addig én körbenézek az iskolában fizikális felkészítő tanárként is 

dolgozó wing tsun oktató elismerései, emlékfotói és keleti szuvenírjai között. Nem kérkedik velük, 

csupán nemes egyszerűséggel büszke rájuk. 

Húsz éve tartó siker 

Széll Gábor – vagy ahogy sokan ismerik: a Mester – szép karriert futott be. Pályája során számtalan 

befolyásos igaz barátja lett, mégsem akarja elhagyni szülővárosát, Derecskét. A bihari kisvároshoz 

kötődik, ott él szintén pedagógus feleségével, és két gyermekével, Ágival és Gabival, akik követve az 

apai hagyományt komolyan érdeklődnek a wing tsun iránt. 

Már két évtizede annak, hogy a hatodik mesterfokozattal rendelkező Si Hing Széll Gábor elkezdte 

harcművészeti tanulmányait. Elhivatottsága meghozta a maga gyümölcsét, hiszen többek között Si Fu 

http://www.haon.hu/lakohelyem/debrecen
http://www.mon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.mon.hu/hirek/im:haon:news-hajdubihar/cikk/szell-gabor-az-orszagjaro-onvedelemoktato/cn/news-20101011-02043573
http://www.haon.hu/lakohelyem/derecske
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Máday Norbert kelet-európai főinstruktor helyetteseként részt vesz a Wing Tsun Világszövetség 

itteni régiójának képzésében. 

- A fegyveres erők és testületek tagjainak képzése is a feladatom – avat be a 46 éves férfi, aki 

munkája során a litván különleges egység kiképzésében is szerepet játszott. – A wing tsun-ban 

nincsenek látványos, akrobatikus elemek, például magas rúgások. Éppen ezért kortól, nemtől, 

testsúlytól függetlenül bárki megtanulhatja. A gyengébbnek is van esélye arra, hogy egy veszélyes 

szituációból ép bőrrel kerüljön ki. A katonák számára a wing tsun speciális technikát tanítom. Ezeket a 

technikákat alkalmazzák a különféle nemzetközi terrorelhárító egységeknél is. 

A rendőrség, a vám- és pénzügyőrség állománya, a debreceni dandár, az ugyancsak cívisvárosi 

közterület felügyelet, a hajdú-bihari személy- és vagyonőr kamara, a nemzetvédelmi egyetem és 

számos rendészeti-katonai szakközépiskola is Széll Gábort kérte fel arra, hogy megtanítsa a wing tsun 

alapjait. Lakóhelyén, Derecskén immár kilenc éve közel ötszáz rendvédelmi és honvédelmi tagozatos 

hallgatónak adja át tudását a sajátos harcművészetről. Idén szeptemberben a szentendrei katonai 

szakközépiskolától is megkeresték Széll Gábort, hogy képezze a diákokat. 

Nemcsak az edzőtermekben, de a képernyőn is tevékenykedik a Mester, május óta ugyanis az Alföld 

TV bűnügyi magazinjának önvédelmi rovatát koordinálja, hogy széles körben népszerűsítse a wing 

tsun-t. Élete egyik legnagyobb elismerésének tartja, hogy immár a Rendőrtiszti Főiskola hallgatói is 

tanulhatják a wing tsun technikáit. 
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2010. október 12. 
 

 

Dátum: 2010. október 12. 

Médium:  

Securifocus 

Szerző: szegedma.hu 

Cím:  

Naprakész biztonsági és vagyonőröket képeznek 

Link: http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27145 

 

Elmozdulást jelenthet a biztonsági őrökről alkotott hagyományos képtől az a kezdeményezés, 

melyet a szegedi Mérnöki Karon kezdtek el október 8-án. A program szellemében a vagyonőrök 

mostantól nem csak „védenek”, hanem az alkalmazó intézmény igényeinek megfelelően speciális 

tudással is rendelkezni fognak.   

Pilotképzésként indították útjára a „Környezetgazdálkodás alapjai civil biztonsági vállalkozások 

számára” című kurzust a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán (SZTE MK), melynek alapvető 

célja a környezettudatosság kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése az őrzés-védelemben. Ez az 

országban egyedülálló program az SZTE MK és a budapesti Személyi-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara együttműködésének első lépéseként valósul meg, amelyeket 

remélhetőleg több közös munka is követ majd – mondta el lapunknak Füzesy István projektfelelős. 

A képzést körülbelül húsz jelentkezővel kezdte meg a kamara képzőintézménye, a Vezér-őr Kft., az 

együttműködés jegyében a Szegedi Tudományegyetem Biztonsági Osztályának két dolgozóját is 

beiskolázták. „A kamara egy olyan oktatási-jogi struktúrában képzeli el a jövőjét, amelyben az 

oktatásügy nagy szerepet kap, hogy azt az őrzés-védelemben dolgozó személyi kört, amellyel nap 

mint nap találkozunk, magasabb képzettségre szintre emelhessük” – fogalmazott Füzesy István. 

Hozzátette: manapság nem elég egyszerűen kiképezni és kihelyezni az őrző-védőket egy 

intézményhez. Specializációkra van szükség, amelyek megfelelnek a megrendelői igényeknek, 

amelyek ma a piacot jellemzik. Az egyik ilyen speciális tudás a környezetvédelem, melyben benne 

foglaltatik például a környezetgazdálkodásban való alapvető jártasság, a környezeti kockázatbecslés, 

vagy éppen a logisztika, mint például a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ismeretek. 

A Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara célul tűzte ki a magánbiztonsági 

szolgáltatások szakmai minőségét biztosító képzési és továbbképzési rendszerének korszerűsítését. A 

képzés anyagi hátterét a kamara vállalta. 

„Szeretnénk az egyetemmel olyan együttműködési megállapodást kötni, amelyben az oktatással a 

tudományos alapokra helyezett őrzés-védelemben együttműködjünk, mindkét fél előnyére” – 

összegzett Füzesy István. Az egyetem adja a szellemi hátteret, a dolgozók pedig magukkal hozzák az 

élet, a munka gyakorlati kérdéseit. „Ha ez a kettő találkozik, akkor reményeink szerint egy jobban 

képzett állományt, magasabb színvonalú tevékenységet eredményez” – mondja a szakember. 

http://www.securifocus.hu/portal.php?pagename=hir_obs_reszlet&&i=27145
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A program felnőttképzés formájában működik az őrzés-védelem, vagyonvédelem területén dolgozók 

számára, négyszer tíz órában. 

 

 

Dátum: 2010. október 12. 

Médium:  

SzegedMa 

Szerző: Arany Mihály 

Cím:  

Naprakész biztonsági és vagyonőröket képeznek 

Link: http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/10/naprakesz-biztonsagi-es-vagyonoroket-kepeznek.html 

 

Elmozdulást jelenthet a biztonsági őrökről alkotott hagyományos képtől az a kezdeményezés, 

melyet a szegedi Mérnöki Karon kezdtek el október 8-án. A program szellemében a vagyonőrök 

mostantól nem csak „védenek”, hanem az alkalmazó intézmény igényeinek megfelelően speciális 

tudással is rendelkezni fognak. 

Pilotképzésként indították útjára a „Környezetgazdálkodás alapjai civil biztonsági vállalkozások 

számára” című kurzust a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán (SZTE MK), melynek alapvető 

célja a környezettudatosság kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése az őrzés-védelemben. Ez az 

országban egyedülálló program az SZTE MK és a budapesti Személyi-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara együttműködésének első lépéseként valósul meg, amelyeket 

remélhetőleg több közös munka is követ majd – mondta el lapunknak Füzesy István projektfelelős. 

A képzést körülbelül húsz jelentkezővel kezdte meg a kamara képzőintézménye, a Vezér-őr Kft., az 

együttműködés jegyében a Szegedi Tudományegyetem Biztonsági Osztályának két dolgozóját is 

beiskolázták. „A kamara egy olyan oktatási-jogi struktúrában képzeli el a jövőjét, amelyben az 

oktatásügy nagy szerepet kap, hogy azt az őrzés-védelemben dolgozó személyi kört, amellyel nap 

mint nap találkozunk, magasabb képzettségre szintre emelhessük” – fogalmazott Füzesy István. 

Hozzátette: manapság nem elég egyszerűen kiképezni és kihelyezni az őrző-védőket egy 

intézményhez. Specializációkra van szükség, amelyek megfelelnek a megrendelői igényeknek, 

amelyek ma a piacot jellemzik. Az egyik ilyen speciális tudás a környezetvédelem, melyben benne 

foglaltatik például a környezetgazdálkodásban való alapvető jártasság, a környezeti kockázatbecslés, 

vagy éppen a logisztika, mint például a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ismeretek. 

A Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara célul tűzte ki a magánbiztonsági 

szolgáltatások szakmai minőségét biztosító képzési és továbbképzési rendszerének korszerűsítését. A 

képzés anyagi hátterét a kamara vállalta. 

„Szeretnénk az egyetemmel olyan együttműködési megállapodást kötni, amelyben az oktatással a 

tudományos alapokra helyezett őrzés-védelemben együttműködjünk, mindkét fél előnyére” – 

összegzett Füzesy István. Az egyetem adja a szellemi hátteret, a dolgozók pedig magukkal hozzák az 

élet, a munka gyakorlati kérdéseit. „Ha ez a kettő találkozik, akkor reményeink szerint egy jobban 

képzett állományt, magasabb színvonalú tevékenységet eredményez” – mondja a szakember. 

A program felnőttképzés formájában működik az őrzés-védelem, vagyonvédelem területén dolgozók 

számára, négyszer tíz órában. 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/10/naprakesz-biztonsagi-es-vagyonoroket-kepeznek.html
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Dátum: 2010. október 12. 

Médium:  

Szeged.Info 

Szerző: -- 

Cím:  

Naprakész biztonsági és vagyonőröket képeznek 

Link: http://www.szeged.info.hu/naprakesz-biztonsagi-es-vagyonoroket-kepeznek-szeged/ 

 

Elmozdulást jelenthet a biztonsági őrökről alkotott hagyományos képtől az a kezdeményezés, melyet 

a szegedi Mérnöki Karon kezdtek el. 
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Dátum: 2010. október 19. 

Médium:  

MTI Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Tisztelt Tagtársam! 

Link: http://os.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=64616 

 

Budapest, 2010. október 19., kedd (OS) - Az október 4-ei iszapkatasztrófa következtében több száz 

család élete vált percek alatt semmivé. Példátlan összefogás bontakozott ki határon innen és túl a 

bajbajutottak megsegítésére. 

Mi a hétköznapokban is azért dolgozunk, hogy mások biztonságban élhessenek, ezért a bajban is 

segítenünk kell. Meggyőződésünk, hogy a segítség eljuttatásának leghatékonyabb módja, ha azt 

olyan szervezeten keresztül tesszük, amely naprakész információval rendelkezik a területen 

megjelenő igényekről és megfelelő infrastruktúrával ahhoz, hogy a felajánlásokat célba juttathassa. A 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagjait és a vele kapcsolatban álló 

szervezeteket arra ösztönzi, hogy felajánlásaikat a Kormány által létrehozott Magyar Kármentő 

Alapon keresztül tegyék meg a rászorulók támogatására.   Arra kérjük Önt, hogy ha teheti, segítsen, 

mert ha kevéssel is hozzá tud járulni a károk enyhítéséhez, az együvé tartozás tudatát is erősíteni 

képes. Német Ferenc a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Elnöke  

Kiadó: Személy-. Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

 

  

http://os.mti.hu/Pages/News.aspx?ni=64616


 

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 

 

2010. október 26. 
 

 

Dátum: 2010. október 26. 

Médium:  

Hajdú-Bihar Napló 

Szerző: -- 

Cím:  

A Naplóval kirándultak 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

tagjai és családtagjaik október 9-ei 

kirándulásukon többek között ellátogattak a szlovákiai Fülek várához, ahová a Naplót is magukkal 

vitték. 
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Dátum: 2010. október 26. 

Médium:  

Hajdú-Bihar Napló Online 

Szerző: -- 

Cím:  

A Naplóval kirándultak 

Link: http://www.naplo.hu/ 

 

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Hajdú-Bihar Megyei Szervezet 

tagjai és családtagjaik október 9-ei 

kirándulásukon többek között ellátogattak a szlovákiai Fülek várához, ahová a Naplót is magukkal 

vitték. 
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Dátum: 2010. október 27. 

Médium:  

Monokli Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Sikeres volt a Kensa Kikan Békéscsabán 

Link: http://www.monokli.com/hazai/sikeres-volt-a-kensa-kikan-bekescsaban_3_12677.html 

 

Békéscsabán a Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikant, BUDO harcművészeti szemináriumát. 

Románia, Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a 

gyakorlatokat. Minden korosztály képviseltette magát, különböző irányzatokból: Jujutsu, karate, 

shinkendo, kendo, aikido, ITF taekwon-do, kick-box. 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. Pospischil Tamás VI.DAN tartotta 

a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő részre elosztott edzésrész követkett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a észtvevőknek. Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy 

hogy szakértelemmel oktat, s katana használat rejtelmeit alaposan ismeri és át is tudja adni tudását. 

Helyes lépés volt meghívása a Kensa Kikanra. 

A második részt az edzésen Hanshi Robert Manole VIII.DAN tartotta, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, a 

romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. Hanshi Manole régi barátja a magyarországi 

harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és Szegeden, s több magyarországi harcművész 

vett már részt a mester román tengerparti táborában. 

A harmadik részben a karate technikák gyakorlására került sor. A szombati edzés anyagát a 

meghívott Sensei Varga László V.DAN, shotokan karate mester vezette le Renshi Gregor László 

V.DAN, magyarországi shidoin közreműködésével. Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az 

egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, akiknek nagy élményt jelentett a látványos 

bemutatás és a szemléletes magyarázat. Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló 

különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. Tiszteletet 

parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül zúgott hosszú 

percekig az elismerő taps a tábor végén. Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális 

jujutsu kata (formagyakorlat) tanítására is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész 

hétvégét jellemezte. 

http://www.monokli.com/hazai/sikeres-volt-a-kensa-kikan-bekescsaban_3_12677.html
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A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult.A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a Nippon Seibukan Akadémia 

jelen lévő tagjainak segítő munkáját is: Pospischil Tamás, Verebics Hajnalka, Gasparik Róbert serleget 

vehetett át, amit szintén megkapott a tábor létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és Sensei 

Varga László is. A szervezésben tanácsadással segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is elismerést 

kapott. A szervezők megköszönik a fő támogató, a Békés Megyei Személy,Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő (ING Biztosító) és a Secret-Őr 

Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. Nagy fokú köszönet illeti a házigazda békéscsabai Mester Klubot 

Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és munkatársait, akik mindent megtettek a Kensa Kikan sikeréért, 

és azért, hogy a magyar és külföldi vendégek jól érezzék magukat. A békéscsabai Kensa Kikan nagyon 

jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. A táborban a négy shidoin tárgyalt a 2011 

szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon Seibukan Sai előkészületeiről is. Erre a 

világtalálkozóra minden ország delegációval készül, amely bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester – aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val 

érkezett- rövid magyarországi itt tartózkodása alatt nagyon sűrű programot bonyolított le, 

Budapesten tárgyalt Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt 

követte egy kellemes hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség 

alelnökével, a WAKO alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Utána látogatást tett a 

Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta és látta 

vendégül. Barrera mester ugyanis egy nemzetközi kiképző iskola vezetője és oktatója is. Pihenésnek a 

budai vár megtekintése következett, majd ellátogatott a magyar sport egyik jelentős bázisára, a 

dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-bajnokságra készülő 

magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző vezetett.. Este vacsora 

keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci Művészetek Össz –Szövetsége 

elnökével. Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei 

Szervezetének haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel. José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon 

Seibukan Akadémia Magyarországi Képviselete szervezte meg. 

 

 

Dátum: 2010. október 27. 

Médium:  

Xlsport 

Szerző: Gregor László 

Cím:  

Sikeres volt a Kensa Kikan Békéscsabán! 

Link: http://www.xlsport.hu/showcikk.php?scid=1030393 

 

Békéscsabán a Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikant, BUDO harcművészeti szemináriumát. 

Románia, Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a 

http://www.xlsport.hu/showcikk.php?scid=1030393
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gyakorlatokat. Minden korosztály képviseltette magát, különböző irányzatokból: Jujutsu, karate, 

shinkendo, kendo, aikido, ITF taekwon-do, kick-box. 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. Pospischil Tamás VI.DAN tartotta 

a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő részre elosztott edzésrész követkett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a észtvevőknek. Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy 

hogy szakértelemmel oktat, s katana használat rejtelmeit alaposan ismeri és át is tudja adni tudását. 

Helyes lépés volt meghívása a Kensa Kikanra. 

A második részt az edzésen Hanshi Robert Manole VIII.DAN tartotta, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, a 

romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. Hanshi Manole régi barátja a magyarországi 

harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és Szegeden, s több magyarországi harcművész 

vett már részt a mester román tengerparti táborában.  

A harmadik részben a karate technikák  gyakorlására került sor. A szombati edzés anyagát a 

meghívott Sensei Varga László V.DAN, shotokan karate mester vezette le Renshi Gregor László 

V.DAN, magyarországi shidoin közreműködésével. Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az 

egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, akiknek nagy élményt jelentett a látványos 

bemutatás és a szemléletes magyarázat. Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló 

különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. Tiszteletet 

parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül zúgott hosszú 

percekig az elismerő taps a tábor végén. Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális 

jujutsu kata (formagyakorlat) tanítására is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész 

hétvégét jellemezte.  

A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult.A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a Nippon Seibukan Akadémia 

jelen lévő tagjainak segítő munkáját is:Pospischil Tamás, Verebics Hajnalka, Gasparik Róbert serleget 

vehetett át, amit szintén megkapott a tábor létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és Sensei 

Varga László is. A szervezésben tanácsadással segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is elismerést 

kapott. A szervezők megköszönik a fő támogató, a  Békés Megyei Személy,Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő (ING Biztosító) és a Secret-Őr 

Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. Nagy fokú köszönet illeti a házigazda békéscsabai Mester Klubot 

Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és munkatársait, akik mindent megtettek a Kensa Kikan sikeréért, 

és azért, hogy a magyar és külföldi vendégek jól érezzék magukat. A békéscsabai Kensa Kikan nagyon 

jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. A táborban a négy shidoin tárgyalt a 2011 

szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon Seibukan Sai előkészületeiről is. Erre a 

világtalálkozóra minden ország delegációval készül amely bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester – aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val 

érkezett-  rövid magyarországi itt tartózkodása alatt  nagyon sűrű programot bonyolított le, 

Budapesten tárgyalt Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt 

követte egy kellemes hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség 
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alelnökével, a WAKO alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Utána látogatást tett a  

Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta  és látta 

vendégül. Barrera mester ugyanis egy nemzetközi kiképző iskola vezetője és oktatója is. Pihenésnek a 

budai vár megtekintése következett, majd ellátogatott  a magyar sport egyik jelentős bázisára, a 

dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-bajnokságra készülő 

magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző vezetett..  Este vacsora 

keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci Művészetek Össz –Szövetsége 

elnökével. Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei 

Szervezetének haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel. José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon 

Seibukan Akadémia  Magyarországi Képviselete szervezte meg. 

 

 

Dátum: 2010. október 27. 

Médium:  

NSSZ Online 

Szerző: -- 

Cím:  

Sikeres volt a Kensa Kikan Békéscsabán! 

Link: http://www.nssz.hu/?Menu=News&Action=Full&m_news_id=8204&lang_id=1 

 

Békéscsabán a Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikant, BUDO harcművészeti szemináriumát. Románia, 

Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a gyakorlatokat. Minden 

korosztály képviseltette magát, különböző irányzatokból: Jujutsu, karate, shinkendo, kendo, aikido, 

ITF taekwon-do, kick-box., 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. Pospischil Tamás VI.DAN tartotta 

a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő részre elosztott edzésrész követkett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a észtvevőknek. Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy 

hogy szakértelemmel oktat, s katana használat rejtelmeit alaposan ismeri és át is tudja adni tudását. 

Helyes lépés volt meghívása a Kensa Kikanra. 

A második részt az edzésen Hanshi Robert Manole VIII.DAN tartotta, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, a 

romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. Hanshi Manole régi barátja a magyarországi 

harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és Szegeden, s több magyarországi harcművész 

vett már részt a mester román tengerparti táborában. 

A harmadik részben a karate technikák gyakorlására került sor. A szombati edzés anyagát a 

meghívott Sensei Varga László V.DAN, shotokan karate mester vezette le Renshi Gregor László 

V.DAN, magyarországi shidoin közreműködésével. Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az 

egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, akiknek nagy élményt jelentett a látványos 

http://www.nssz.hu/?Menu=News&Action=Full&m_news_id=8204&lang_id=1
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bemutatás és a szemléletes magyarázat. Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló 

különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. Tiszteletet 

parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül zúgott hosszú 

percekig az elismerő taps a tábor végén. Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális 

jujutsu kata (formagyakorlat) tanítására is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész 

hétvégét jellemezte. 

A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult.A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a 

Nippon Seibukan Akadémia jelen lévő tagjainak segítő munkáját is:Pospischil Tamás, Verebics 

Hajnalka, Gasparik Róbert serleget vehetett át, amit szintén megkapott a tábor 

létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és Sensei Varga László is. A szervezésben tanácsadással 

segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is elismerést kapott. A szervezők megköszönik a fő támogató, a 

Békés Megyei Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő 

(ING Biztosító) és a Secret-Őr Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. Nagy fokú köszönet illeti a házigazda 

békéscsabai Mester Klubot Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és munkatársait, akik mindent 

megtettek a Kensa Kikan sikeréért, és azért, hogy a magyar és külföldi vendégek jól érezzék magukat. 

A békéscsabai Kensa Kikan nagyon jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. A táborban 

a négy shidoin tárgyalt a 2011 szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon Seibukan Sai 

előkészületeiről is. Erre a világtalálkozóra minden ország delegációval készül amely bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester – aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val 

érkezett- rövid magyarországi itt tartózkodása alatt nagyon sűrű programot bonyolított le, 

Budapesten tárgyalt Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt 

követte egy kellemes hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség 

alelnökével, a WAKO alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Utána látogatást tett a 

Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta és látta 

vendégül. Barrera mester ugyanis egy nemzetközi kiképző iskola vezetője és oktatója is. Pihenésnek a 

budai vár megtekintése következett, majd ellátogatott a magyar sport egyik jelentős bázisára, a 

dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-bajnokságra készülő 

magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző vezetett.. Este vacsora 

keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci Művészetek Össz –Szövetsége 

elnökével. Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei 

Szervezetének haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel. José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon 

Seibukan Akadémia Magyarországi Képviselete szervezte meg. 
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Dátum: 2010. október 27. 

Médium:  

XLfight.hu 

Szerző: Gregor László 

Cím:  

Sikeres volt a Kensa Kikan Békéscsabán! 

Link: http://www.xlfight.hu/showcikk.php?scid=1010624 

 

Békéscsabán a Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikant, BUDO harcművészeti szemináriumát. 

Románia, Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a 

gyakorlatokat. Minden korosztály képviseltette magát, különböző irányzatokból: Jujutsu, karate, 

shinkendo, kendo, aikido, ITF taekwon-do, kick-box. 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. Pospischil Tamás VI.DAN tartotta 

a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő részre elosztott edzésrész követkett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a észtvevőknek. Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy 

hogy szakértelemmel oktat, s katana használat rejtelmeit alaposan ismeri és át is tudja adni tudását. 

Helyes lépés volt meghívása a Kensa Kikanra. 

A második részt az edzésen Hanshi Robert Manole VIII.DAN tartotta, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, a 

romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. Hanshi Manole régi barátja a magyarországi 

harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és Szegeden, s több magyarországi harcművész 

vett már részt a mester román tengerparti táborában.  

A harmadik részben a karate technikák  gyakorlására került sor. A szombati edzés anyagát a 

meghívott Sensei Varga László V.DAN, shotokan karate mester vezette le Renshi Gregor László 

V.DAN, magyarországi shidoin közreműködésével. Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az 

egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, akiknek nagy élményt jelentett a látványos 

bemutatás és a szemléletes magyarázat. Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló 

különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. Tiszteletet 

parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül zúgott hosszú 

percekig az elismerő taps a tábor végén. Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális 

jujutsu kata (formagyakorlat) tanítására is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész 

hétvégét jellemezte.  

A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult.A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a Nippon Seibukan Akadémia 

jelen lévő tagjainak segítő munkáját is:Pospischil Tamás, Verebics Hajnalka, Gasparik Róbert serleget 

vehetett át, amit szintén megkapott a tábor létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és Sensei 

Varga László is. A szervezésben tanácsadással segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is elismerést 

http://www.xlfight.hu/showcikk.php?scid=1010624
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kapott. A szervezők megköszönik a fő támogató, a  Békés Megyei Személy,Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő (ING Biztosító) és a Secret-Őr 

Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. Nagy fokú köszönet illeti a házigazda békéscsabai Mester Klubot 

Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és munkatársait, akik mindent megtettek a Kensa Kikan sikeréért, 

és azért, hogy a magyar és külföldi vendégek jól érezzék magukat. A békéscsabai Kensa Kikan nagyon 

jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. A táborban a négy shidoin tárgyalt a 2011 

szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon Seibukan Sai előkészületeiről is. Erre a 

világtalálkozóra minden ország delegációval készül amely bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester – aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val 

érkezett-  rövid magyarországi itt tartózkodása alatt  nagyon sűrű programot bonyolított le, 

Budapesten tárgyalt Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt 

követte egy kellemes hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség 

alelnökével, a WAKO alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Utána látogatást tett a  

Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta  és látta 

vendégül. Barrera mester ugyanis egy nemzetközi kiképző iskola vezetője és oktatója is. Pihenésnek a 

budai vár megtekintése következett, majd ellátogatott  a magyar sport egyik jelentős bázisára, a 

dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-bajnokságra készülő 

magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző vezetett..  Este vacsora 

keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci Művészetek Össz –Szövetsége 

elnökével. Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei 

Szervezetének haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel. José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon 

Seibukan Akadémia  Magyarországi Képviselete szervezte meg. 
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Szerző: -- 

Cím:  

Sikeres volt a Kensa Kikan Békéscsabán! 

Link: http://www.fighttime.hu/shop/news_details/254/0/sikeres-volt-a-kensa-kikan-bekescsaban 

 

Békéscsabán a Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikant, BUDO harcművészeti szemináriumát. 

Románia, Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a 

gyakorlatokat. Minden korosztály képviseltette magát, különböző irányzatokból: Jujutsu, karate, 

shinkendo, kendo, aikido, ITF taekwon-do, kick-box. 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. Pospischil Tamás VI.DAN tartotta 

a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő részre elosztott edzésrész követkett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a észtvevőknek. Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy 

http://www.fighttime.hu/shop/news_details/254/0/sikeres-volt-a-kensa-kikan-bekescsaban
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hogy szakértelemmel oktat, s katana használat rejtelmeit alaposan ismeri és át is tudja adni tudását. 

Helyes lépés volt meghívása a Kensa Kikanra. 

A második részt az edzésen Hanshi Robert Manole VIII.DAN tartotta, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, a 

romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. Hanshi Manole régi barátja a magyarországi 

harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és Szegeden, s több magyarországi harcművész 

vett már részt a mester román tengerparti táborában.  

A harmadik részben a karate technikák  gyakorlására került sor. A szombati edzés anyagát a 

meghívott Sensei Varga László V.DAN, shotokan karate mester vezette le Renshi Gregor László 

V.DAN, magyarországi shidoin közreműködésével. Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az 

egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, akiknek nagy élményt jelentett a látványos 

bemutatás és a szemléletes magyarázat. Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló 

különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. Tiszteletet 

parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül zúgott hosszú 

percekig az elismerő taps a tábor végén. Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális 

jujutsu kata (formagyakorlat) tanítására is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész 

hétvégét jellemezte. 

A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult.A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a 

Nippon Seibukan Akadémia jelen lévő tagjainak segítő munkáját is:Pospischil Tamás, Verebics 

Hajnalka, Gasparik Róbert serleget vehetett át, amit szintén megkapott a tábor 

létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és Sensei Varga László is. A szervezésben tanácsadással 

segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is elismerést kapott. A szervezők megköszönik a fő támogató, a  

Békés Megyei Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő 

(ING Biztosító) és a Secret-Őr Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. Nagy fokú köszönet illeti a házigazda 

békéscsabai Mester Klubot Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és munkatársait, akik mindent 

megtettek a Kensa Kikan sikeréért, és azért, hogy a magyar és külföldi vendégek jól érezzék magukat. 

A békéscsabai Kensa Kikan nagyon jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. A táborban 

a négy shidoin tárgyalt a 2011 szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon Seibukan Sai 

előkészületeiről is. Erre a világtalálkozóra minden ország delegációval készül amely bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester – aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val 

érkezett-  rövid magyarországi itt tartózkodása alatt  nagyon sűrű programot bonyolított le, 

Budapesten tárgyalt Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt 

követte egy kellemes hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség 

alelnökével, a WAKO alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Utána látogatást tett a  

Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta  és látta 

vendégül. Barrera mester ugyanis egy nemzetközi kiképző iskola vezetője és oktatója is. Pihenésnek a 

budai vár megtekintése következett, majd ellátogatott  a magyar sport egyik jelentős bázisára, a 

dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-bajnokságra készülő 

magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző vezetett..  Este vacsora 
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keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci Művészetek Össz –Szövetsége 

elnökével. Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei 

Szervezetének haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel. José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon 

Seibukan Akadémia  Magyarországi Képviselete szervezte meg. 
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Dátum: 2010. október 28. 

Médium:  

Martialarts 

Szerző: Adminisztrátor 

Cím:  

Sikeres volt a Kensa Kikan Békéscsabán! 

Link: http://www.martialarts.hu/news_details/3902/0/sikeres-volt-a-kensa-kikan-bekescsaban 

 

Békéscsabán a Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikant, BUDO harcművészeti szemináriumát. Románia, 

Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a gyakorlatokat. Minden 

korosztály képviseltette magát, különböző irányzatokból: Jujutsu, karate, shinkendo, kendo, aikido, 

ITF taekwon-do, kick-box., 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. Pospischil Tamás VI.DAN tartotta 

a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő részre elosztott edzésrész követkett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a észtvevőknek. Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy 

hogy szakértelemmel oktat, s katana használat rejtelmeit alaposan ismeri és át is tudja adni tudását. 

Helyes lépés volt meghívása a Kensa Kikanra. 

A második részt az edzésen Hanshi Robert Manole VIII.DAN tartotta, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, a 

romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. Hanshi Manole régi barátja a magyarországi 

harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és Szegeden, s több magyarországi harcművész 

vett már részt a mester román tengerparti táborában.   

A harmadik részben a karate technikák  gyakorlására került sor. A szombati edzés anyagát a 

meghívott Sensei Varga László V.DAN, shotokan karate mester vezette le Renshi Gregor László 

V.DAN, magyarországi shidoin közreműködésével. Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az 

egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, akiknek nagy élményt jelentett a látványos 

bemutatás és a szemléletes magyarázat. Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló 

különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera IX.DAN, 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. Tiszteletet 

parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül zúgott hosszú 

percekig az elismerő taps a tábor végén. Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális 

jujutsu kata (formagyakorlat) tanítására is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész 

hétvégét jellemezte. 

http://www.martialarts.hu/news_details/3902/0/sikeres-volt-a-kensa-kikan-bekescsaban
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A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult.A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a Nippon Seibukan Akadémia 

jelen lévő tagjainak segítő munkáját isimage ospischil Tamás, Verebics Hajnalka, Gasparik Róbert 

serleget vehetett át, amit szintén megkapott a tábor létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és 

Sensei Varga László is. A szervezésben tanácsadással segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is 

elismerést kapott. A szervezők megköszönik a fő támogató, a  Békés Megyei Személy,Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő (ING Biztosító) és a Secret-Őr 

Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. Nagy fokú köszönet illeti a házigazda békéscsabai Mester Klubot 

Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és munkatársait, akik mindent megtettek a Kensa Kikan sikeréért, 

és azért, hogy a magyar és külföldi vendégek jól érezzék magukat. A békéscsabai Kensa Kikan nagyon 

jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. A táborban a négy shidoin tárgyalt a 2011 

szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon Seibukan Sai előkészületeiről is. Erre a 

világtalálkozóra minden ország delegációval készül amely bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester – aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val 

érkezett-  rövid magyarországi itt tartózkodása alatt  nagyon sűrű programot bonyolított le, 

Budapesten tárgyalt Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt 

követte egy kellemes hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség 

alelnökével, a WAKO alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Utána látogatást tett a  

Személy,Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta  és látta 

vendégül. Barrera mester ugyanis egy nemzetközi kiképző iskola vezetője és oktatója is. Pihenésnek a 

budai vár megtekintése következett, majd ellátogatott  a magyar sport egyik jelentős bázisára, a 

dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-bajnokságra készülő 

magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző vezetett..  Este vacsora 

keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci Művészetek Össz –Szövetsége 

elnökével. Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei 

Szervezetének haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba 

honvédelmi miniszterrel. José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon 

Seibukan Akadémia  Magyarországi Képviselete szervezte meg. 
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Dátum: 2010. október 29. 

Médium:  

Budomagazin 

Szerző: Gregor László 

Cím:  

A Kensa Kikan-t a budo igazi ünnepévé avatták 

Link: http://www.budomagazin.hu/cikk.4111.a_kensa_kikan-

t_a_budo_igazi_unnepeve_avattak.html 

 

A békéscsabai Mester Klubban 119 résztvevővel rendezte meg a Nippon Seibukan Akadémia 

magyarországi szervezete a regionális Kensa Kikan-t, harcművészeti szemináriumát. Románia, 

Szerbia és Magyarország harcművészei nagy lelkesedéssel hajtották végre a gyakorlatokat, 

amelyek különböző irányzatokból - jujutsu, karate, shinkendo, kendo, aikido, ITF taekwon-do, kick-

box - merítettek. 

A szeminárium felépítése mind a három foglalkozáson állandó volt. 

Pospischil Tamás (VI.DAN) tartotta a bemelegítéseket, majd minden foglalkozáson négy egyenlő 

részre elosztott edzésrész következett. 

Először Renshi Ivica Zdravkovic szerb mester, a Nippon Seibukan Dojo szerbiai shidoinja oktatta a 

shinkendo-t a résztvevőknek. 

Zdravkovic mestert még nem ismerték a résztvevők, de kitűnt, hogy szakértelemmel oktat, s a katana 

használat rejtelmeit alaposan ismeri, és át is tudja adni tudását. 

Így abszolút helyes lépés volt az ő meghívása a Kensa Kikanra. 

Az edzés második részét Hanshi Robert Manole (VIII.DAN) vezette, aki késes és botos technikákat 

oktatott, valamint vasárnap a puszta kezes önvédelem fogásait ismertette meg a részvevőkkel, 

valamint a romániai szervezet helyettesével, Alic Bogdan mesterrel. 

Hanshi Manole régi barátja a magyarországi harcművészeknek, hiszen évek óta oktat Békéscsabán és 

Szegeden, s több magyarországi harcművész vett már részt a mester román tengerparti táborában. 

A harmadik etapban karate-technikák gyakorlására került sor. 

A szombati edzés anyagát a meghívott Sensei Varga László (V.DAN), shotokan karate mester 

vezényelte le Renshi Gregor László (V.DAN), magyarországi shidoin közreműködésével. 

Itt a gyors ütés-rúgás kombinációk mellett az egyenes rúgás védését is gyakorolták a résztvevők, 

akiknek nagy élményt jelentett a látványos bemutatás és a szemléletes magyarázat. 

Vasárnap Gregor László mester az öv alatti részre irányuló különböző rúgások hárítását oktatta. 

Az edzések utolsó, és sokak által nagyon várt részében Hanshi José Miguel Martinez Barrera (IX.DAN), 

a Nippon Seibukan Akadémia nyugati szekciójának vezetője, és egyben spanyolországi shidoin a 

tradicionális japán jujutsu elemeit tanította a rá jellemző alapossággal és lelkesedéssel. 

http://www.budomagazin.hu/cikk.4111.a_kensa_kikan-t_a_budo_igazi_unnepeve_avattak.html
http://www.budomagazin.hu/cikk.4111.a_kensa_kikan-t_a_budo_igazi_unnepeve_avattak.html
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Tiszteletet parancsoló, mégis közvetlen stílusa egy csapásra közkedveltté tette, nem véletlenül 

méltatta hosszú percekig elismerő taps a rendezvény végén. 

Az utolsó foglakozáson még egy nagyon régi tradicionális jujutsu kata (formagyakorlat) betanítására 

is jutott energiája. Ez az oldott és kitűnő hangulat az egész hétvégét jellemezte. 

A Kensa Kikan vasárnap délután a shidoinok értékelő beszédjével, útravalójával, s a díszoklevelek 

átadásával zárult. 

A shidoinok serleget kaptak, s kupával köszönték meg a Nippon Seibukan Akadémia jelen lévő 

tagjainak segítő munkáját is, amelyet Ospischil Tamás, Verebics Hajnalka és Gasparik Róbert vehetett 

át, valamint a tábor létrejöttét segítő Borbíró Zoltán Huku Shidoin és Sensei Varga László tehet ki 

otthon a vitrinjébe.  

A szervezésben tanácsadással segítő Alic Bogdant és Dr. Tóth Ferenc is elismerést kapott. 

A szervezők megköszönik a fő támogató, a  Békés Megyei Személy, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Kamara, valamint Pálfi József üzletkötő (ING Biztosító) és a Secret-Őr 

Vagyonvédelmi KFT. segítségét is. 

Nagyfokú köszönet illeti a házigazda békéscsabai Mester Klubot Zsilák Ádámot, feleségét, Katalint és 

munkatársait, akik mindent megtettek a Kensa Kikan sikeréért, és azért, hogy a magyar és külföldi 

vendégek jól érezzék magukat. 

A békéscsabai Kensa Kikan nagyon jól sikerült, és a harcművészet, a BUDO ünnepévé vált. 

A táborban a négy shidoin tárgyalt a 2011 szeptemberében Kyoto-ban megrendezendő Nippon 

Seibukan Sai előkészületeiről is. Erre a világtalálkozóra minden ország delegációval készül amely 

bemutatót is tart. 

Hanshi Dr. José Miguel Martinez Barrera Mester - aki feleségével. Maria Carmen Hiraldo-val érkezett-  

rövid magyarországi itt tartózkodása alatt nagyon sűrű programot bonyolított le, Budapesten tárgyalt 

Dr.Czuprák Ottó alezredessel, a Magyar Tartalékosok Szövetsége elnökével. Ezt követte egy kellemes 

hangulatú eszmecsere Dr.Leyrer Richárddal, a Nemzeti Sportszövetség alelnökével, a WAKO 

alelnökével, a Magyar Kick-box Szakszövetség elnökével. Barrera mester egy nemzetközi kiképző 

iskola vezetője és oktatója is, így kézen fekvő volt, hogy látogatást tegyen a Személy, Vagyonvédelmi 

és Magánnyomozói Kamaránál, ahol Szurmai László kalauzolta és látta vendégül. 

Pihenésnek a Budai Vár megtekintése következett, majd a mester ellátogatott  a magyar sport egyik 

jelentős bázisára, a dunavarsányi edzőtáborba, s bepillantást nyert a bakui light-contact Európa-

bajnokságra készülő magyar kick-box válogatott edzésébe, amelyet zrínyi Miklós mesteredző 

vezetett. Este vacsora keretében találkozott Sensei Kalmár Árpáddal, a Magyarországi Harci 

Művészetek Össz –Szövetsége elnökével. 

Másnap Békéscsabán részt vett a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés megyei Szervezetének 

haditornáján, ahol találkozott a MATASZ vezetésével, s többek között Dr. Hende Csaba honvédelmi 

miniszterrel. 

José Miguel Martinez Barrera Mester és feleségének programját a Nippon Seibukan Akadémia  

Magyarországi Képviselete szervezte meg. 
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Dátum: 2010. október 31. 

Médium:  

Galamus Online 

Szerző: MTI 

Cím:  

Törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelemről, valamint a magánnyomozásról 

Link: 

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35936:toervenyjavaslat-

a-szemely-es-vagyonvedelemrl-valamint-a-magannyomozasrol&catid=76:hazai-vonatkozasu-

hirek&Itemid=113 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. 

Az eddigi szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a 

vagyonvédelmi rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a 

magánnyomozóktól. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági 

őr, testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. 

Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező 

csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez 

elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt 

képzettség szükséges. Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel 

magához vonzott megbízottja. További feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a 

vállalkozás, és ne legyen köztartozása. 

Aki vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, 

annak a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. 

A javaslat megszünteti a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók 

kötelezettségét a kamarai tagságra. 

 

http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35936:toervenyjavaslat-a-szemely-es-vagyonvedelemrl-valamint-a-magannyomozasrol&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35936:toervenyjavaslat-a-szemely-es-vagyonvedelemrl-valamint-a-magannyomozasrol&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=35936:toervenyjavaslat-a-szemely-es-vagyonvedelemrl-valamint-a-magannyomozasrol&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
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Dátum: 2010. október 31. 

Médium:  

Hírszerző 

Szerző: MTI 

Cím:  

Törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelemről, valamint a magánnyomozásról 

Link: http://hirszerzo.hu/belfold/20101031_torvenyjavaslat 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. 

Az eddigi szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a 

vagyonvédelmi rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a 

magánnyomozóktól. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági 

őr, testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. 

Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező 

csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez 

elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt 

képzettség szükséges. Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel 

magához vonzott megbízottja. További feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a 

vállalkozás, és ne legyen köztartozása. 

Aki vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, 

annak a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie  vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. 

A javaslat megszünteti a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók 

kötelezettségét a kamarai tagságra. 
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Dátum: 2010. október 31. 

Médium:  

EchoTV Online 

Szerző: MTI 

Cím:  

Törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelemről 

Link: http://echotv.hu/hirek.html?r_id=29&hir_id=229981 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. 

Az eddigi szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a 

vagyonvédelmi rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a 

magánnyomozóktól. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági 

őr, testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. 

Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező 

csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez 

elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt 

képzettség szükséges. Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő 

szakképzettséggel rendelkező tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel 

magához vonzott megbízottja. További feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a 

vállalkozás, és ne legyen köztartozása. 

Aki vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, 

annak a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. 

A javaslat megszünteti a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók 

kötelezettségét a kamarai tagságra. 
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Dátum: 2010. október 31. 

Médium:  

Kisalföld Online 

Szerző: MTI 

Cím:  

Törvényjavaslat a személy- és vagyonvédelemről 

Link: http://www.kisalfold.hu/belfold_hirek/torvenyjavaslat_a_szemely-

_es_vagyonvedelemrol/2186391/ 

 

A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. Az eddigi 

szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a vagyonvédelmi 

rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a magánnyomozóktól. A 

személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági őr, 

testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki 

eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai 

végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem 

lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt képzettség szükséges. 

Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel magához vonzott megbízottja. További 

feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a vállalkozás, és ne legyen köztartozása. Aki 

vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, annak 

a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. A javaslat megszünteti a személy- és 

vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók kötelezettségét a kamarai tagságra. 
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A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. Az eddigi 

szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a vagyonvédelmi 

rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a magánnyomozóktól. A 

személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági őr, 

testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki 

eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai 

végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem 

lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt képzettség szükséges. 

Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel magához vonzott megbízottja. További 

feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a vállalkozás, és ne legyen köztartozása. Aki 

vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, annak 

a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. A javaslat megszünteti a személy- és 

vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók kötelezettségét a kamarai tagságra. 
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A személy- és vagyonvédelmi tevékenység engedélyköteles, míg a vagyonvédelmi eszközök 

tervezőinek, szerelőinek, és a magánnyomozóknak csak bejelentést kell tenniük a tevékenységük 

megkezdése előtt - ezt is tartalmazza az törvényjavaslat, amely a Belügyminisztérium honlapján 

található. 

A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. Az eddigi 

szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a vagyonvédelmi 

rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a magánnyomozóktól. A 

személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági őr, 

testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki 

eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai 

végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem 

lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt képzettség szükséges. 

Ilyen munkát csak az a cég vállalhat, amelynek van megfelelő szakképzettséggel rendelkező 

tulajdonosa, alkalmazottja, vagy pedig megbízási szerződéssel magához vonzott megbízottja. További 

feltétel, hogy felelősségbiztosítással rendelkezzen a vállalkozás, és ne legyen köztartozása. Aki 

vagyonvédelmi műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, annak 

a szolgáltatás megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi 

engedélyre nincs szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. 

A személy- és vagyonvédelmet végzők csak formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni 

annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek 

közterületen, elegendő, ha a cégük nevét jelző kitűzőt viselnek. A javaslat megszünteti a személy- és 

vagyonvédelmi vállalkozások, illetve magánnyomozók kötelezettségét a kamarai tagságra. 
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A törvényjavaslat célja, hogy a magyar szabályokat hozzáigazítsa az uniós szabályokhoz. Az eddigi 

szabályokhoz képest a javaslat markánsan elkülöníti a személy- és vagyonvédelmet, a vagyonvédelmi 

rendszereket tervező és szerelő vállalkozásoktól, személyektől, illetve a magánnyomozóktól. A 

személy- és vagyonvédelmet végzők a következő szakképzettség alapján dolgozhatnak: biztonsági őr, 

testőr, vagyonőr, illetve biztonságszervező. Tőlük elkülönülnek azok, akik vagyonvédelmi műszaki 

eszközöket terveznek és telepítenek. Tervező csak szakirányú műszaki egyetemi, vagy főiskolai 

végzettséggel rendelkező személy lehet. Szereléshez elég a szakképesítés is, de azt tanfolyamon nem 

lehet megszerezni, ahhoz iskolai rendszerben történt képzettség szükséges. Ilyen munkát csak az a 

cég vállalhat, amelynek van megfelelő szakképzettséggel rendelkező tulajdonosa, alkalmazottja, vagy 

pedig megbízási szerződéssel magához vonzott megbízottja. További feltétel, hogy 

felelősségbiztosítással rendelkezzen a vállalkozás, és ne legyen köztartozása. Aki vagyonvédelmi 

műszaki eszközöket tervez, szerel, vagy magánnyomozói tevékenységet végez, annak a szolgáltatás 

megkezdése előtt be kell jelentenie vállalkozását a rendőrségen. Bár rendőrségi engedélyre nincs 

szükség, a vállalkozások alkalmazottai igazolványt kapnak. A személy- és vagyonvédelmet végzők csak 

formaruhában dolgozhatnak, a ruhán fel kell tüntetni annak a cégnek a nevét, amely az engedélyt 

kapta. Akik vagyonvédelmi műszaki eszközöket szerelnek közterületen, elegendő, ha a cégük nevét 

jelző kitűzőt viselnek. A javaslat megszünteti a személy- és vagyonvédelmi vállalkozások, illetve 

magánnyomozók kötelezettségét a kamarai tagságra. 
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—Pilotképzésként indították útjára a „Környezetgazdálkodás alapjai civil biztonsági vállalkozások 

számára” című kurzust a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán (SZTE MK), melynek alapvető 

célja a környezettudatosság kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése az őrzés-védelemben. Ez az 

országban egyedülálló program az SZTE MK és a budapesti Személyi-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara együttműködésének első lépéseként valósul meg, amelyeket 

remélhetőleg több közös munka is követ majd – mondta el lapunknak Füzesy István projektfelelős. 

A képzést körülbelül húsz jelentkezővel kezdte meg a kamara képzőintézménye, a Vezér-őr Kft., az 

együttműködés jegyében a Szegedi Tudományegyetem Biztonsági Osztályának két dolgozóját is 

beiskolázták. „A kamara egy olyan oktatási-jogi struktúrában képzeli el a jövőjét, amelyben az 

oktatásügy nagy szerepet kap, hogy azt az őrzés-védelemben dolgozó személyi kört, amellyel nap 

mint nap találkozunk, magasabb képzettségre szintre emelhessük” – fogalmazott Füzesy István. 

Hozzátette: manapság nem elég egyszerűen kiképezni és kihelyezni az őrző-védőket egy 

intézményhez. Specializációkra van szükség, amelyek megfelelnek a megrendelői igényeknek, 

amelyek ma a piacot jellemzik. Az egyik ilyen speciális tudás a környezetvédelem, melyben benne 

foglaltatik például a környezetgazdálkodásban való alapvető jártasság, a környezeti kockázatbecslés, 

vagy éppen a logisztika, mint például a veszélyes anyagok szállítására vonatkozó ismeretek. 

A Személyi-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara célul tűzte ki a magánbiztonsági 

szolgáltatások szakmai minőségét biztosító képzési és továbbképzési rendszerének korszerűsítését. A 

képzés anyagi hátterét a kamara vállalta. 

„Szeretnénk az egyetemmel olyan együttműködési megállapodást kötni, amelyben az oktatással a 

tudományos alapokra helyezett őrzés-védelemben együttműködjünk, mindkét fél előnyére” – 

összegzett Füzesy István. Az egyetem adja a szellemi hátteret, a dolgozók pedig magukkal hozzák az 

élet, a munka gyakorlati kérdéseit. „Ha ez a kettő találkozik, akkor reményeink szerint egy jobban 

képzett állományt, magasabb színvonalú tevékenységet eredményez” – mondja a szakember. 

A program felnőttképzés formájában működik az őrzés-védelem, vagyonvédelem területén dolgozók 

számára, négyszer tíz órában. 
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