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Ú beÍ ]ános 2004 óla aktiv ld8ja a Nem

zetkÓzi Teííjr és B zlonsá8i szo gálatok
szöVe|\Ésének ]BssA' A haza é5 a külÍÓ]don

me8rendezésre kerÜlt képzések€n' loVábbkép_

zéseken' valamint a''5Ectemb€l' Nemzelko7i

speciáll5 52emé Yvédelmi képzés 9Üvezé!éb€n
Hülbel ]ános m nd8 aktivdn résn Vett' emel
l€tt oktatÓkÉnl i5 Íolyanralo5an képZi a b]z

I

se]( Íolyamatos képzé5e' továbbképzé5e szak_
maie ismÚések:2016. I heyezé\ a Kdf]TUdo
mányos D ákkor Konferencia l\4a8ánbzton!á8i
Ta8ozalában . E3é5z!É8Ügyr á8azati koord ná

ciós helyette5 államlitkáÍ e i5lneré5e kimagaío
szakma tevék.|ysé8éÍt 2017 . l he yczés ilz
Nenrzeti Kib€fvÜsenyen az NKE RT( 

',NKEDe
fendÍ5'' (5apdláVal 'Ré5zVétel az Atlani Ta_

nács és a ccsP lzervezésében rendezett senÍi

''cybeÍ 9/]2'' versenyen az NKt RTK.'NKEDe_
Íend]15".sapalávdl .l' heyezés dz Orszá8os
Tudományo5 Diákkori KOnÍeÍ€rrcia Iad" é5

n€|dé7€ttudomány] 9ek Ó ll'la8ánb Íonsá
g és ÖnkoÍmányzati lendó5zel Ta8ozatábaI

' szakmai vé8z€il5ége: 2o]6' bizlon5ági ó55ze

kÖtó (létfonlossá8Ü lend?eÍe emek vonalko:í
5ábin)/Hungária Ve5zéve5áÍ|r ]\4ér|öki lroda.
2015 óta foyaíratbdn Íendósz€ti sazgatásver
VezÖ .b ztonsá8irzak rány, ma8ánnyomozó él

toirági szakmában dolsozókat, m]nl az B5SA
hdKmiVészelj é5 kfaV ma8d meíerokiatÓja
Ma8a5 7 nti] szemÓlyVéde]m képzett5é8e' kö-
ze 20 éVes szakma lapaszlalata, ío Ydmalos és
Íre8bizható munkájd, vdlanrinl 5ikere5 pá YaÍU-
tása alapján kapja a Detektor PlUsz l\4agazin ál
ta merh rdetett,,Az É! Teíöre 20u'' kinevF_

eleklronik!rinÍonná(óbtrton5á8specia tráciÓ/

NKERendéíeltudománviKaÍ.2004 2oo8 biz_

lonsá8techn kai mérn0k/Bí1,'lF Bánkj Donát cé
pé5z és Biton5ágle.hi kai íV]érnök] Kar. 2oo2-
200] ipilIi elekÍon kili techniku5/Eolyai ]áno5

ltlÚ!zak SzakkÓZépiskola

oRszÁGos pÁryÁzAToK 2ol7

''nz Év rlzronsÁcvÉortml szAKEMBERE.

s€mmelweis lty€t€n - Mű'zaki ]ői8aI8atóság' Bittonságle(hnikai ltar8atósá8

okrélÚ V€zetői feladala] közé tartozik az
i8dz8atósá8 mÜ(odtetése, dz E8yelem biu

lonsá8technikdi' bizton5á8'elVezé5i Jolyamd'
taindk Íell]8yeIete' 5zakfeladatainak opelaiiV
irá|yilása' Vé8lehajtá5d, 5traté8iai leÍvezés€
Ezen be]ü]: Vagyonvédelem' munkavédelem
tíizVédelem' polgáÍ Védekm, környezetvéde

em iÍánYitása' 7€rVezése' oklatá9d az E8ye_

tem 1eljes t€fi]lelén' ill€t!e mUnkaVá la Ói, ha l

8alójvonatko7á5ában ll k inika biztonság ösz.
5zekölói íe adatok ellátásd Az lnformat]ka]
Biztonsá8 szabályzdt kidol8ozá5a, alkalmd'á
sának biztosílása Az 8az8atósá8i levékenysé8
néhány ró5z ele: íralé8idi' leÍvezé!], dontési
íb' íe irdatok; hatékony és opIimáli5 keÍet8az
dálkodá5' a be só 5zo 8á]ldtási költsé8Íe o5ztá!
bizto5itá!a''.

Az lsdzsatÓság Készenléli 5zol!á ata mLrnkájá.
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