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BESZÁMOLÓ 
a Vagyonvédelmi Centrum kialakításáról, látogatottságáról, tapasztalatairól 

 
 

Kialakítása: 
„A szubjektív közbiztonság érzetének növelése Eger város közterületein” című pályázat részeként 
került kialakításra a vagyonvédelmet bemutató terem.  
 
Az SZVMSZK Heves Megyei Szervezet vezetősége támogatta a „közbiztonságot javító” programok és a 
vagyonvédelmi munka növekvő színvonalának bemutatása érdekében a Vagyonvédelmi Centrum 
kialakítását.  
 
A cél megvalósítása érdekében 2008 év végén a Kamara levélben kereste fel nyilvántartott gazdasági 
társaságait (62 db, ebből 9 folytat biztonságtechnikai tevékenységet), hogy járuljanak hozzá a terem 
valódi tartalommal való megtöltéséhez, korszerű biztonságtechnikai eszközöket és egyéb biztonságot 
növelő gyakorlati lehetőséget bemutató termékekkel.  
 
A kialakítandó helyiséget és a berendezéseket valamint az üzemeltetést a Heves Megyei 
Vagyonvédelmi Kamara biztosítja. A kiállított vagyonvédelmi (biztonságtechnikai) eszközöket a 
megyében működő vagyonvédelmi gazdasági társaságok közül az 

 
 Agria-Véd Kft. - Eger (biztonsági ajtó)  
 Sasszem-2000 Kft. - Eger (riasztórendszer, GPRS)  
 City-Alarm Kft. - Eger (térfigyelő kamerák, mechanikai zárak)  
 Installer Kft. - Eger (szórólapok) 
 külsős cégként az Agriatherm Kft. - Eger (biztonsági ajtó, egyéb ajtók, hevederzár)  

 
biztosították. 
   

Kiállított eszközök: 
A bemutató teremben kiépítésre került távfelügyelettel ellátott riasztórendszer, amely a helyiség 
védelmén kívül bemutatható célt is szolgál.  
 
A gyakorlatban bemutatható a riasztó rendszer lokális működése, valamint a GPRS távfelügyeleti 
szolgáltatás. A kísérletező kedvű látogató egy külön kialakított riasztó demó táblán megismerkedhet 
a lakásriasztó-rendszer kiépítéséhez felhasználható termékekkel és azok működésével. 
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Megtalálható a vagyonvédelmet, a házi gondozói hálózatot és az ipari folyamatokat felügyelő, a 
legkorszerűbb technológiát és távfelügyeletet képviselő MOHAnet-Őrmester GPRS és GPS 
termékcsalád. Nagyobb számú érdeklődés (4 főtől) esetén a teljes rendszer akár működés közben is 
bemutatható. A termékcsalád készülékei: MEDCARE (segély-, nővér-, és személyhívó rendszer), RFID 
PATROL (járőr és őrjárat ellenőrző) műholdas járművédelem, tűzvédelem, betörésvédelem, felvonó 
felügyelet, játékgép felügyelet, áruautomata felügyelet, hőmérséklet felügyelet és műszaki 
felügyeletet (gépsorok, technológiák) biztosító termékek. 
 

 
 

A vagyonvédelmi védő fóliával ellátott üveg demó, azok számára lehet érdekes, akik nem akarnak 
berácsozva élni.  
 
A térfigyelő kamerákat bemutató tábla a videó rendszerek népszerűsítését szolgálja. Bemutatásra 
kerül a beltéri és a kültéri-, a színes-, valamint az éjjellátó kamerák megfigyelési képeinek 
összehasonlítása, azok rögzítésének lehetősége, visszanézése. 
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A mechanikai védelem következő fokozata, a kiállított biztonsági fémajtó, mechanikai zárakat-
zárbetéteket bemutató tábla.  A lakosság fokozott biztonsági érzetének növelése otthona 
tekintetében. 

 
 

A kiállító teremben beüzemeltetésre került egy számítógép, amelyen az érdeklődők a bemutatott és 
további érdeklődésre számítható biztonságtechnikai eszközök műszaki adatait elektronikus 
adathordozó formában megnézhetik, illetve letölthetik, termék kategória sorrendben.  
 
Továbbá az elektronikus adathordozó mellett megtalálhatóak az írott, nyomtatott anyagok is, 
különböző szórólapok és biztonságtechnikai szaklapok formájában.  
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A Vagyonvédelmi Centrum megnyitójára 2009. február 5-én került sor. 
Beszédet mondott  

Szeleczki János alpolgármester és Tóth János a Kamara elnöke.  
 

 
 

A megnyitón a kiállított termékek felajánlói bemutatták az eszközök jelentőségét, működését, 
szerepét biztonsági érzetünk növelése érdekében.  

 

 
 

A projekt eredményéről: 
A nagyközönség számára 2009. február 9. napjától látogatható a bemutató terem. Nyitvatartási időben 
- hétfő, kedd, szerda: 8.00-16.00, csütörtök: szünnap, péntek: 8.00-12.00 között - szakmai tanácsadó 
fogadja az érdeklődőket, aki segít eligazodni a lehetőségek között a vagyonvédelmi eszközök 
bemutatásával.  
 
A Vagyonvédelmi Centrum folyamatosan fogadja a látogatókat. A tapasztalatok szerint a megjelentek 
a bemutató terem felkeresésével otthonuk biztonságát szeretnék fokozni, megóvni. A látogatók fele a 
biztonsági ajtók, másik fele a lakás-riasztórendszerek után érdeklődött. Az egyedülálló nyugdíjasok 
csoportja a lakásuk védelmére a bejárati ajtóra szerelhető hevederzár beépíthetősége iránt 
kérdezősködött. 
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Valamennyi látogató számára bemutatásra került érdeklődésének tárgyát képző eszköz (biztonsági 
ajtó esetében: annak műszaki leírása, adatai, szakszerű beszerelésének fontossága, értékesítő 
elérhetőségének megadása, riasztórendszer esetében: a rendszer kiépítéséhez tartozó termékek 
bemutatása, védelmi célja; szakszerű igényfelmérés, tervezés, kivitelezés fontossága, további védelem 
a távfelügyeletre való bekötés lehetősége, szakemberek elérhetőségei). 
 
Úgy véljük a látogatók elégedettek a bemutató terem kínálta lehetőségekkel, külön kiemelik 
eredményként, hogy nemcsak megtekinthetők, hanem működés közben is láthatók, bemutathatók a 
vagyonvédelmi eszközök. Ugyancsak értékelik azt a tényt is, hogy érdeklődésüknek további szakmai 
irányú tanácsokat is kapnak, melyek nagyban segítek őket az igénybe venni kívánt eszközök 
kiválasztásában. 

 
A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 


