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BELÜGYI RENDÉSZETI TÁBOR 
 

Izsák, 2010. június 
  
  
A Harruckern János Közoktatási Intézmény Békés Megyében jelenleg két intézményben Gyulán és 
Mezőhegyesen folytat középiskolai rendészeti képzést, szeptembertől pedig Orosházán is. 
  
Immár 8. éve hagyományosan szerveznek diákjaik részére belügyi rendészeti tábort, melynek vezetését 
Gyuri István végzi. 
  
A Békés megyei székhelyű oktatási intézmény az alább felsorolt előadókat kérte fel szakirányú 
előadások megtartására: 

 Dr. Horpácsi Ferenc r. ezredes ORFK 

 Kobákné Módi Veronika r. alezredes ORFK 

 Kobák József ny.r. alezredes 

 Hargitai Lajos ny. r. alezredes 

 Kovács Eszter SZVMSZK Békés Megyei Szervezet Etikai Bizottság elnöke  
  
Kamaránk vezetése megtisztelőnek értékelte, hogy a Békés Megyei Területi Szervezettől ismételten 
Kovács Esztert kérték fel előadásra, aki az alábbi két témakörben tartott színvonalas előadást: 
  

 A magánbiztonsági iparág kialakulása és fejlődése Magyarországon;  

 A személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara szervezete, felépítése. 
  
Az előadó célirányosan, a civil biztonságvédelem szakmai és jogi szabályait és a kamara etikai 
szabályzatát ismertette és népszerűsítette. Kötetlen beszélgetés formájában pedig gyakorlatban 
hasznosítható információkat kaptak a kamaráról a résztvevő középiskolások. Az elhangzott előadás 
anyagából végül egy tesztlap kitöltésével igazolták a diákok, hogy szakmai ismereteik gyarapodtak és 
megismerték szakmaszervezetünk működését. Valamint rendészeti ismeretekből csapatvetélkedőt 
szervezett a kamara képviselője. 
  
A tesztlap kitöltésbe benevezett Ravasz Károly tanár úr és Törőcsik András tanár úr is. Vacsora után 
tombolahúzás tette izgalmassá a tábort. 
  
A kupákat és ajándéktárgyakat az SZVMSZK Békés Megyei Területi Szervezetének elnöksége ajánlotta 
fel. 
  
Csapatverseny is volt a diákoknak, melynek szervezését és lebonyolítását Gyuri István táborvezető és 
Mucsi Balázs testnevelő tanár végezte. Az előkészületekben Ravasz Károly és Törőcsik András tanárok 
is kivették a részüket, mivel a csapatversenyt megelőzően kiválasztották a terepverseny helyszíneit és 
bejárták az izsáki parkerdő és horgásztavak területét. A csapatok terepen mérték össze tudásukat. 
  
Elsősegélynyújtást végeztek, melyet Mák Beáta tanárnő pontozott és értékelt. 
  
A „bűnjel” keresést terepen Kovács Eszter irányításával és pontozásával végezték a résztvevők. 30 
méteres sugarú körben, sűrű aljnövényzetben fehér-piros pöttyös kendőt kerestek időre.  
  
A terepen tájékozódást pedig a 24 számból álló számsor leolvasásával és memorizálásával gyakorolták. 
  
Végül a medencénél, víz alatti úszásban mérték össze a tudásukat a csapatok. 
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VAGYONVÉDELMI KAMARAI ELMÉLETI VETÉLKEDŐ EREDMÉNYE: 
  
EGYÉNI: 

 helyezett: Csernus Nikoletta (Gyula) 

 helyezett: Murok Mariann (Gyula) 

 helyezett: Lizon János (Gyula) 

 helyezett: Bárdos Alexandra (Mezőhegyes) 

 helyezett: Dallos Milán (Gyula) 
  
Két tanuló 3 pontot ért el a tesztlap kitöltésénél, ők citromdíjban részesültek. 
  
 
ELMÉLETI CSAPATVERSENY TAGJAI: 
  

 Mezőhegyesi diákok csapata: Valykó Anna, Krizsán Kitti, Pataki Róbert, Karkus Tamás, Flaska 
Lajos 
Szakmai tanár: Törőcsik András 

  

 Gyulai diákok csapata: Csernus Nikoletta, Tóth Nikoletta, Antal Dorián, Makra Dávid, Lizon 
János 
Szakmai tanár: Ravasz Károly 

  
Az elméleti csapatvetélkedő serlegét a gyulai diákok vitték haza. Mindkét csapat díszoklevélben 
részesült. 
 
A tanárok részvételét a rendészeti ismeretek tesztlap kitöltésében való részvételért oklevéllel díjaztuk. 
  

  

FÉNYKÉPEK MEGTEKINTÉSE 
  

 

http://www.szvmszk.hu/index.php?pg=galeria&category=131

