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Visszatekintés a REMOK elmúlt a 10 évéről 

Megalakulásunkat követően 2012. december hónapban már két Együttműködési 

Megállapodást kötöttünk. Mindkét esetben oktatási intézménnyel, az Óbudai Egyetem Bánki 

Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karával (OE-BGK) és az Európai Üzleti 

Polytechnikum Gimnázium és Szakképző Iskolával (EUPOLY). 

Együttműködésünket kiterjesztettük, kapcsolatainkat fejlesztettük. Ennek eredményképpen 

a 2013. munkaévben az alábbi szervezetekkel sikerült együttműködési megállapodást kötni: 

- Magyar Biztonsági Vezetők Egyesülete MBVE 

- Magyar Biztonsági Vállalkozások Országos Szövetsége MBVMSZ 

- Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete MFBŐSZE 

-  Vzdelavannie-Veda-Viskum(Oktatás-Tudomány-Kutatás) Egyesület Szlovákia V-V-V 

- Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Országos Szervezete 

SZVMSZK 

Ugyancsak ebben az évben Alapítványunk Kuratóriumának Elnöke részt vett és előadást 

tartott az MFBŐSZE éves konferenciáján. A szlovákiai V-V-V egyesülettel közös 

rendezvényt tartottunk, mely egy nemzetközi videokonferencia volt, ahol a kuratórium elnöke 

is tartott egy előadást. 

A 2014.év: 

november 18-án 15.30 perces kezdettel (a Tudomány Ünnepe 1. napi rendezvény keretében) 

Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium(International Engineering 

Symposium at Bánki) című rendezvényen a REMOK által javasolt Kriminalisztika témaköre 

köré szerveződött az előadások nagy része. A REMOK elnöke által felkért előadók a NKE 

RTK Kriminalisztikai Tanszékének tanárai voltak, akik egyben phd. hallgatóként is 

tevékenykedtek, így megvalósult a lehetőség a phd. hallgatók publikálásának elősegítésére is. 

november 19-én a VVV Szlovák társszervezet, valamint az Óbudai Egyetem Bánki Kar 

Biztonságtudományi Doktori Iskola tanszékvezetője Prof. Rajnai Zoltán bevonásával a VVV-

ÓEBGKREMOK közös szervezésben webkonferencia megtartásával folytatódott 10.00 órától 

a Tudomány Ünnepe.A webkonferencián az OE BGK Biztonságtudományi Doktori Iskola 3 

phd hallgatója kapott lehetőséget, hogy egy NEMZETKÖZI tudományos konferencián tartson 

előadást.  

A 2013. év:  

- Tudományos szakmai konferenciával tisztelgett a Magyar Tudomány Ünnepe 

előtt a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Az 

SzVMSzK-val történő megállapodás a Tudomány Napja ünnepségsorozat keretében 

került aláírásra, ahol a kuratórium Elnöke előadást is tartott, az szervezővel közös 

http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2997
http://www.securifocus.com/portal.php?pagename=hir_reszlet&hir_id=2997
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rendezvényen.  2013-11-27-én. Az eseményre a Személy-, Vagyonvédelmi és 

Magánnyomozói Szakmai Kamara és az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész-és 

Biztonságtechnikai Mérnöki Kar közös szervezésében került sor, agol a REMOK 

kuratóriumi elnöke előadást tartott Tudomány, magánbiztonság, kutatás címmel. 

A 2014. év: 

- Az Óbudai Egyetem Bánki karával megkötött együttműködési megállapodás alapján a 

REMOK oktatót biztosított – ellentételezés nélkül - az anyagi nehézségekkel küzdő 

Óbudai Egyetem Bánki karának egyik kurzusához, ezzel közhasznú tevékenységet 

végzett, és biztosította az Egyetem meghirdetett oktatási céljainak valóra váltását. A 

kurzuson 200 fő képzését végeztük el. 

- A kuratórium elnöke előadást tartott az MRTT Pécsi Határrendészeti tagozata által 

szervezett konferencián. 

- A Piac és Profit – www.piacesprofit.hu – 2014. október 21.-ei rendezvényén 

alapítványunk lehetőséget kapott a KKV Akadémia keretein belül ismeretterjesztésre, 

a biztonságtudatos vállalkozói magatartás fejlesztésére.  

- 2014. november 18.-án  (a Tudomány Ünnepe -1. napi rendezvény keretében) 

Nemzetközi Gépész és Biztonságtechnikai Szimpózium (International Engineering 

Symposium at Bánki) című rendezvényen a REMOK által javasolt Kriminalisztika 

témaköre köré szerveződött az előadások nagy része. A REMOK elnöke által felkért 

előadók a NKE RTK Kriminalisztikai Tanszékének tanárai voltak, akik egyben phd. 

hallgatóként is tevékenykednek, így megvalósult a lehetőség a Phd. hallgatók 

publikálásának elősegítésére is.  

- 2014. november 19.-én a V-V-V Szlovák társszervezet, valamint az Óbudai Egyetem 

Bánki Kar Biztonságtudományi Doktori Iskola tanszékvezetője Prof. Rajnai Zoltán 

bevonásával a V-V-V-ÓEBGK-REMOK közös szervezésben webkonferencia 

megtartásával folytatódott 10.00 órától a Tudomány Ünnepe. A webkonferencián az 

OE BGK Biztonságtudományi Doktori Iskola 3 Phd. hallgatója kapott lehetőséget, 

hogy egy NEMZETKÖZI tudományos konferencián tartson előadást. A résztvevők 

létszáma meghaladta a 200 főt. 

- 2014. november 20-án a plenáris ülésen, ünnepélyes aktusra került sor, egy éves közös 

előkészítő munkát követően, melyet a REMOK gesztorált. 

- Dr. Horváth Sándor OEBGK Dékán és dr. Peter Schmidt VVV Egyesület Alelnöke, a 

Plenáris Ülés egyik mozzanataként, Együttműködési Megállapodást kötött, melyet a 

Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat egyik fő eseménye pillanatában írtak alá. 

 

 

 

http://securinfo.hu/esemenyek/konferencia/1112-tudomany-maganbiztonsag-kutatas.html
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A 2015. év: 

- az Óbudai Egyetem Bánki Karán a had-és biztonságtechnikai szak hallgatóiból 

szakkör alakult 10 fővel, azzal a céllal, hogy részt vegyenek a Magyarországi 

Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete őszi csapatversenyén. Külön 

kiemelendő az a tény, hogy a NKE RTK jelen lévő oktatóival történt beszélgetés során 

kilátásba helyezték, hogy 2016. évben ők is szeretnének csapatot, vagy csapatokat 

indítani a versenyen, így a két Egyetem összemérhetné hallgatóinak felkészültségét. 

- Az alapítvány a múlt évi beszámolója alapján a közhasznú besorolást megkapta, így 

2016. évtől kezdve lehetőségünk lesz az SZJA 1%-os felajánlásokból is bevételeket 

szerezni. 

- A VI. Önkormányzati Vagyongazdálkodási Konferencia Budapest, 2015. április 9.-ei 

rendezvényén tartott előadást A Kuratórium Elnöke, majd a „Létesítménygazdálkodás 

az egészségügyben'' Országos Konferencia Budapest, 2015. június 3.-ai 

rendezvényéhez előadót biztosított, ezzel is propagálva az Alapítvány tevékenységét. 

A két rendezvényt az É+L Kongresszus- és Kiállításszervező Kft. szervezte, akikkel a 

további együttműködés fejlődésnek indult.  

- A Magyar Hadtudományi Társaság, Pécsi Határőr tagozata által 2015 június 25-én 

megtartott konferencián a kuratórium elnöke előadóként vett részt, ápolva a 

kapcsolatokat mind a rendészet, és honvédelem területéről érkezett tudományos 

kutatókkal. A résztvevők létszáma meghaladta a 200 főt, az interneten elérhetővé tett 

publikációkat 1000 főt meghaladó olvasóközönség látogatja. A tudományos 

publikációs tevékenység eredményét igazolja, hogy 

- A publikációra reagálva a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács Elnöke, Dr. Papp Antal tü. ezredes 

kezdeményezte Együttműködési Megállapodás megkötését a két szervezet között, 

melyet 2015. november 3.-án aláírt a két szervezet elnöke. 

-  A szlovák partnerünkkel megtartott hagyományos őszi web-konferencián külön 

biztonságtudományi szekció indult, ahol 6 fő magyar phd. hallgató kapott lehetőséget 

publikálásra, és az Alapítvány kuratóriumi elnökét is felkérték egy előadás 

megtartására. A résztvevők és hallgatók létszáma meghaladta az 1000 főt, a 

konferencia eredményeit nyomtatott kiadványban olvashatjuk, melyet e-formátumban 

a weben is meg lehet tekinteni. 

- A fegyveres biztonsági őrségek VIII. Országos konferenciája 2015 május 7-8., 

Balatonföldvár, Hotel Jogar Ide a hallgatókat is elvittük az OE BGK és az NKE RTK 

karáról, hogy növelni tudják szakmai ismereteiket. 

 

 

http://mfbosze.hu/fegyveres-biztonsagi-orsegek-viii-orszagos-konferencia-program/
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A 2016. év: 

- A 2016. évben az MFBŐSZE szokásos tavaszi konferenciáján részt vett a kuratórium 

elnöke és Szigeti Lajos szervezésével az Óbudai Egyetem Bánki Kar, valamint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar oktatói és hallgatói is megjelentek a 

rendezvényen. 

- A Magyar Hadtudományi Társaság, Pécsi Határőr tagozata által 2016 június 2-án 

megtartott ünnepi konferencián a kuratórium elnöke előadóként vett részt, ápolva a 

kapcsolatokat mind a rendészet, és honvédelem területéről érkezett tudományos kutatókkal. A 

résztvevők létszáma meghaladta a 200 főt, az interneten elérhetővé tett publikációkat 1000 főt 

meghaladó olvasóközönség látogatja.  

- 2016. szeptember 15-16.-án a Securiforum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi 

Konferencia és Vásár rendezvényen a REMOK alapítvány az Óbudai Egyetem standján 

állított ki, szponzorálva az Óbudai Egyetem Bánki Kar kiadványát. A kiállítás során széles 

körű kapcsolatépítésre került sor, a kuratórium elnöke moderátorként vett részt az egyik 

konferencia-szekcióban. Az elért célközönség itt is 1000 főt meghaladó létszám.  

- A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete őszi 

csapatversenyén az OE BGK és az NKE RTK 2-2 hallgatói csapata vett részt 10-10 fővel, az 

OE BGK-ról további 3 önkéntes összesen 26 órányi önkéntes munkával a dokumentálást és a 

lebonyolítást segítette, a két egyetemről több mint 10 tanár és tanszékvezető oktató is 

ellátogatott a versenyre. Az OE BGK hallgatói a szponzorok logóival díszített pólóban, míg 

az NKE RTK hallgatói rendőri gyakorló ruhában vettek részt a versenyen. A verseny 

kifejezetten jó hangulatú volt, teljesítette a múlt évben megfogalmazott elvárásokat, és 

tervezzük 2017. évben hagyományként a versenyre való felkészítést. Ehhez az Alapítvány 

oktatók delegálásával, képzési helyekkel kötendő együttműködési megállapodásokon alapuló 

képzések szervezésével és amennyiben lehetséges anyagi források biztosításával járult hozzá. 

Ennek érdekében a Kuratórium Elnöke és Szigeti Lajos kurátor mindösszesen 160 órányi 

oktatást célzó és 190 órányi szervező munkát teljesített. 

- Az utófinanszírozott projekt-célú pályázat megvalósulásához dr. Szűcs Endre 

adjunktus és Pető Richárd tanársegéd az Óbudai Egyetem Bánki karáról 80 munkaórányi 

önkéntes munkával járult hozzá oktatási céljainkhoz, és a szponzorok megkeresésében is 

elévülhetetlen érdemeket szerzett, míg dr. Szabó Csaba adjunktus a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi karáról felkért oktatóként tevékenykedett. 

- A rendelkezésünkre álló marketing-célú pályázati forrásokat felhasználva a 2016. 

évben magánbiztonsági és rendvédelmi tartalmú Tudományos Diákköri Dolgozatok díjazását 

döntöttük el, ennek során 4-4 hallgató részesült tárgyjutalomban - 1-1 16 GB-os REMOK 

logóval díszített pendrive formájában - az ÓE BGK és az NKE RTK hallgatói közül erről az 

egyetemek, Karai, illetve a REMOK is honlapján beszámolt. 

-  A szlovák partnerünkkel megtartott hagyományos őszi web-konferencián külön 

biztonságtudományi szekció indult, ahol 6 fő magyar Phd. hallgató kapott lehetőséget 
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publikálásra, és az Alapítvány kuratóriumi elnökét is felkérték egy előadás megtartására. A 

résztvevők és hallgatók létszáma itt is meghaladta az 1000 főt. 

A Fegyveres Biztonsági Őrségek IX. Konferenciája 
A konferenciáról szóló anyagot a címre kattintva olvashatják. A konferenciára az UNI NKE 

RTK és az OE BGK tanárai elhozták hallgatóikat is, akik között ott voltak azok is, akik 

készülnek az őszi csapatversenyre! A REMOK szervezésében jelent meg a rendezvényen 

Kandra Lajos úr, a BURKEN Kft. Ügyvezető Igazgatója, aki a térinformatika tárgyában 

tartott igen értékes tájékoztatást a konferencia résztvevőinek. 

A XVIII. TAVASZI BIZTONSÁGTECHNIKAI SZIMPÓZIUM 2016 rendezvényén a 

kuratórium elnöke moderátorként vett részt. 

 

A fegyveres Biztonsági Őrségek VI. Országos Csapatversenye 

Mint tavaly, 2016-ban is egyik fontos feladata volt Alapítványunknak, hogy a versenyre 

hallgatói csapatokat készítsünk fel. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi 

kara “felvette a kesztyűt” és az Óbudai Egyetem Bánki karához hasonlóan kiállított két 

hallgatói csapatot a versenyre. Alapítványunk mindent elkövetett, hogy a csapatokat 

támogassa, segítse a felkészülésben, biztosítsa a versenyzés feltételeit. 

Éves feladataink között ez “vitte el” a legtöbb szervezésben, oktatásban megtestesülő 

munkaórát, és támogatóinknak hála, a legtöbb pénzt is. Az egyetemek hallgatói és tanárai is 

összesen több száz munkaórát fektettek be, remek eredménnyel. A mérnökhallgatók ebben az 

évben szembesültek azzal, hogy a sokkal komolyabb fizikai és lövészeti felkészültséggel 

rendelkező rendészettudományi hallgatók legyőzésére jövőre komolyabban kell felkészülniük. 

A hallgatói csapatok versenyében 2016-ban az NKE RTK hallgatói diadalmaskodtak. 

A 2017. év: 

- a 2017. évben az MFBŐSZE szokásos tavaszi konferenciáján részt vett a kuratórium 

elnöke és Szigeti Lajos szervezésével az Óbudai Egyetem Bánki Kar, valamint a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar oktatói és hallgatói is megjelentek a 

rendezvényen. Az ÓE hallgatóinak utazását és szállását a REMOK alapítvány finanszírozta. 

- A Magyar Hadtudományi Társaság, Pécsi Határőr tagozata által 2017 június 29-én 

megtartott ünnepi konferencián a kuratórium elnöke vett részt, ápolva a kapcsolatokat mind a 

rendészet, és honvédelem területéről érkezett tudományos kutatókkal. A résztvevők létszáma 

meghaladta a 200 főt, az interneten elérhetővé tett publikációkat 1000 főt meghaladó 

olvasóközönség látogatta.  

- 2017. október 5-6.-án a Securiforum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Konferencia 

és Vásár rendezvényen a REMOK alapítvány az Óbudai Egyetem standján állított ki, 

szponzorálva az Óbudai Egyetem Bánki Kar kiadványát. A kiállítás során széles körű 

kapcsolatépítésre került sor, a kuratórium elnöke moderátorként vett részt az egyik 

konferencia-szekcióban. Az elért célközönség itt is 1000 főt meghaladó létszám volt 

http://mfbosze.hu/lezajlott-fegyveres-biztonsagi-orsegek-ix-orszagos-konferenciaja-2/
http://uni-obuda.hu/banki
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- A Magyarországi Fegyveres Biztonsági Őrök Szakmai Egyesülete őszi 

csapatversenyén az OE BGK és az NKE RTK 2-2 hallgatói csapata vett részt 10-10 fővel, az 

OE BGK-ról további 10 önkéntes összesen 100 órányi önkéntes munkával a dokumentálást és 

a lebonyolítást segítette, a két egyetemről több mint 10 tanár és tanszékvezető oktató is 

ellátogatott a versenyre. Az OE BGK hallgatói a szponzorok logóival díszített pólóban, míg 

az NKE RTK hallgatói rendőri gyakorló ruhában vettek részt a versenyen. A verseny 

kifejezetten jó hangulatú volt, teljesítette a múlt évben megfogalmazott elvárásokat, és 

tervezzük 2018. évben hagyományként a versenyre való felkészítést. Ehhez az alapítvány 

oktatók delegálásával, képzési helyekkel kötendő együttműködési megállapodásokon alapuló 

képzések szervezésével és amennyiben lehetséges anyagi források biztosításával járult hozzá. 

Ennek érdekében a Kuratórium Elnöke és Szigeti Lajos kurátor mindösszesen 160 órányi 

oktatást célzó és 190 órányi szervező munkát teljesített. 

- A projekt-célú pályázaton elnyert összeg jelentős része versennyel kapcsolatban került 

felhasználásra, az induló NKE RTK csapatok nevezési díját felkérésre Alapítványunk fizette, 

míg az OE BGK hallgatóinak felkészítéséhez, lőtérbérlés, airsoft-lőtérbérlés, ruházati 

anyagok beszerzése és az ezzel kapcsolatos utazási-fuvarozási költségek jelentkeztek első 

sorban. 

- A projekt-célú pályázat megvalósulásához dr. Szűcs Endre adjunktus és Pető Richárd 

tanársegéd az Óbudai Egyetem Bánki karáról 80 munkaórányi önkéntes munkával járult 

hozzá oktatási céljainkhoz. 

- A rendelkezésünkre álló marketing-célú pályázati forrásokat felhasználva a 2017. 

évben magánbiztonsági és rendvédelmi tartalmú Tudományos Diákköri Dolgozatok díjazását 

döntöttük el, ennek során 9 hallgató részesült tárgyjutalomban - 1-1 16 GB-os REMOK 

logóval díszített pendrive formájában - az ÓE BGK-ról 4 és az NKE RTK hallgatói közül 5 

fő. Erről az egyetemek, karai, illetve a REMOK is honlapján beszámolt. 

- 2017. novemberében Rákosmente Önkormányzata és a BRFK XVII. kerületi 

Rendőrkapitánysága megkeresésére - dr. Zádory Imre kurátor úr kitűnő kapcsolatépítésének 

eredményeképpen – kortárs-segítő képzést tartottunk középiskolásoknak, nagy sikerrel. 

Várhatóan 2018. évben folytatjuk ezen tevékenységünket, csekély bevételt szerezve ezzel az 

alapítványnak. 

-  A szlovák partnerünkkel megtartott hagyományos őszi web-konferenciánk 2018 

februárjára tolódott. A résztvevők és hallgatók létszáma itt is meghaladta az 1000 főt, a 

konferencia eredményeit nyomtatott kiadványban olvashatjuk, melyet e-formátumban a 

weben is meg lehet tekinteni. 

- 2017 december 14.én érkezett felajánlás a Master-Controll Kft-től az ÓE 

Biztonságtechnikai labornak adományozandó eszközökről, melyet továbbítottunk az Óbudai 

Egyetem számára, 150.945-ft értékben. A könyvtár számára 9000-Ft értékben adományoztunk 

könyveket. 
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A 2018. év: 

- A szlovák partnerünkkel megtartott hagyományos 2017-es őszi web-konferenciánk 

2018 februárjára tolódott. A résztvevők és hallgatók létszáma itt is meghaladta az 1000 főt, a 

konferencia eredményeit nyomtatott kiadványban olvashatjuk, melyet e-formátumban a 

weben is meg lehet tekinteni. 

- Az elnök tájékoztatást adott arról, hogy 2018 januárjában a frissen megjelent, “A 

Személyleírás” című tankönyvből 2 példányt vásároltunk 9000-Ft értékben. Ezeket az Óbudai 

Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar könyvtárának 

adományoztunk 2018. március hónapban. 

- Szabó Lajos és Szigeti Lajos részt vett a Magyar Biztonsági Fórum konferenciáján, 

2018. március 21-23. között Kecskeméten ahol kitűnő kapcsolatokat építettünk és 

előkészítettük az MBF által alapítandó ösztöndíj létrehozását is. 

- A 2018. évben az MFBÖÖSZE szokásos tavaszi konferenciáján részt vett a 

kuratórium elnöke és Szigeti Lajos szervezésével az Óbudai Egyetem Bánki Kar, valamint a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar oktatói és hallgatói is megjelentek a 

rendezvényen. Az ÓE hallgatóinak utazását és szállását  a REMOK alapítvány fizette. 

- Kortársképzést tartottunk ezúttal szépkorúak részére, Budapest XVII. kerület 

Önkormányzatával és a XVII. kerületi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési szakreferensével 

együttműködve 2018 májusában. 

- Mint ahogy ezt terveztük és nevesítettük projekt célú pályázatunkban, 2018 

júniusában, “A XXI. század Biztonsági Kihívásai” című A Pécsi Határőr Tudományos 

Közleményeket szerkesztő szakcsoport által rendezett konferenciának megtartásához 

járultunk hozzá anyagi támogatással. A kuratórium elnöke ez úttal is előadást tartott a 

konferencián. A résztvevők létszáma meghaladta a 200 főt, az interneten elérhetővé tett 

publikációkat 1000 főt meghaladó olvasóközönség látogatja.  

- 2018 júniusától megkezdtük az OE BGK hallgatóinak felkészítését az őszi FBÖ 

csapatversenyre, mely egész nyáron át folyt, fizikai képzés, airsoft és éles lőfegyverrel történő 

lövészetek, valamint elméleti képzés tartásával. 

- A nyár során megkezdtük a felkészülést a Kutatók Éjszakája programsorozatra is, az 

Óbudai Egyetem Bánki Karán tartandó programokhoz csatlakozva. Ennek keretében átadtunk 

az OE Bánki Karának két harckocsi makettet a demonstrátorok felkészüléséhez. 

- 2018 szeptemberében az MFBÖÖSZE által megtartott FBÖ Csapatversenyen induló 

egyetemi csapatok közül az NKE RTK két csapatának indulását finanszíroztuk, nagy létszámú 

önkéntes rendezőgárdával segítettük a verseny lebonyolítását. Az OE BGK-ról további 10 

önkéntes összesen 100 órányi önkéntes munkával a dokumentálást és a lebonyolítást segítette, 

a két egyetemről több mint 10 tanár és tanszékvezető oktató is ellátogatott a versenyre. Az OE 

BGK hallgatói a szponzorok logóival díszített pólóban, míg az NKE RTK hallgatói rendőri 

gyakorló ruhában vettek részt a versenyen. A verseny kifejezetten jó hangulatú volt, 
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teljesítette a múlt évben megfogalmazott elvárásokat, és tervezzük 2019. évben 

hagyományként a versenyre való felkészítést. Ehhez az alapítvány oktatók delegálásával, 

képzési helyekkel kötendő együttműködési megállapodásokon alapuló képzések 

szervezésével és amennyiben lehetséges anyagi források biztosításával járult hozzá. Ennek 

érdekében a Kuratórium Elnöke és Szigeti Lajos kurátor mindösszesen 160órányi oktatást 

célzó és 190 órányi szervező munkát teljesített. 

- Ugyancsak 2018. szeptemberében a “Kutatók Éjszakája” rendezvénysorozat részeként 

az OE BGK rendezvényén megjelentünk, vendégelőadót is szerveztünk, nagy sikerű 

előadásokat tartottunk.  

- A projekt-célú pályázaton elnyert összeg jelentős része versennyel kapcsolatban került 

felhasználásra, az induló NKE RTK csapatok nevezési díját felkérésre Alapítványunk fizette, 

míg az OE BGK hallgatóinak felkészítéséhez, lőtérbérlés, airsoft-lőtérbérlés, ruházati 

anyagok beszerzése és az ezzel kapcsolatos utazási-fuvarozási költségek jelentkeztek első 

sorban. 

- A projekt-célú pályázat megvalósulásához dr. Szűcs Endre adjunktus és Pető Richárd 

tanársegéd az Óbudai Egyetem Bánki karáról 80 munkaórányi önkéntes munkával járult 

hozzá oktatási céljainkhoz. 

- A Magyar Biztonsági Fórum által felajánlott adomány lehetővé tette, hogy két 

hallgatónak, az Óbudai Egyetem Bánki Kar Biztonságtechnikai Szakán, az MBF ösztöndíj 

kifizetését megkezdhessük. 

- A rendelkezésünkre álló marketing-célú pályázati forrásokat felhasználva a 2018. 

évben magánbiztonsági és rendvédelmi tartalmú Tudományos Diákköri Dolgozatok díjazását 

döntöttük el, ennek során 9 hallgató részesült tárgyjutalomban - 1-1 16 GB-os REMOK 

logóval díszített pendrive formájában - az ÓE BGK-ról 2 és az NKE RTK hallgatói közül 7 

fő. Rajtuk kívül különdíjként egy-egy pendrive-ot és oklevelet kapott két felkészítő tanár is, 

akik évek óta kiemelkedő szerepet játszanak a diákság tudományos előmenetelének 

támogatásában.  

- Mint ahogy ezt terveztük és nevesítettük projekt célú pályázatunkban, 2018. november 

20.-án Az OE BGK Campusán a biztonságtechnikai mérnökképzés 25. évfordulója 

alkalmából megtartott rendezvény fő támogatójaként plaketteket, és emléklapokat adtunk át, a 

résztvevők számára jegyzettömbbel és tollal kedveskedtünk.. 

- Az első alkalommal megrendezett Honvédelmi Airsoft Szituációs Lövészverseny, 

mely partnerünk, a ZEN Rendészeti Sportegyesület Szervezésében zajlott le, nagy sikerrel 

zárult. A verseny megtartásához szakmai anyagok elkészítésével járult hozzá az alapítvány.  

- A MAVIR ZRT.211.573-Ft értékű tárgyi eszköz felajánlását átvettük 2018. 

decemberében, és azt az Óbudai Egyetem Biztonságtechnikai Labor részére átadtuk 2019 

januárjában. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=k8BTpKnFY8I 

https://www.youtube.com/watch?v=k8BTpKnFY8I
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A 2019. év: 

- Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

Diplomaátadó Ünnepségén 2019. február 22.-én Alapítványunk különdíjat kapott a több éves 

támogató tevékenységének elismerése képpen. 

- 2019. április 16 – 18. XXXIV. OTDK Had- és Rendészettudományi Szekció 3 napos 

rendezvényén is ott voltunk, különdíjakat adományoztunk Czoka Bianka a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar hallgatójának, Az integritással kapcsolatos 

ismeretek a rendészeti kiképzésben című dolgozatáért és 2. Németh Áron az Óbudai Egyetem 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar hallgatójának, Az első elektromos 

biztonságtechnikai riasztórendszer áttekintése című dolgozatáért. 

- Szabó Lajos részt vett a Magyar Biztonsági Fórum, 2019. március 26 – 28. tartott,” A 

kommunikáció kora - Bábeli zűrzavar” című konferenciáján és szállította az oda meghívást 

nyert OE BGK-s hallgatókat is. 

- 2019. április 11-12. Balatonföldvár az MFBŐSZE szokásos tavaszi konferenciáján 

részt vett a kuratórium elnöke és Szigeti Lajos szervezésével az Óbudai Egyetem Bánki Kar, 

valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi kar oktatói és hallgatói is 

megjelentek a rendezvényen. Az ÓE hallgatóinak utazását és szállását a REMOK alapítvány 

finanszírozta. 

- 2019. május 28. ÓE BGK III. Ipari és Szakmai Napján vett részt a Kuratórium Elnöke, 

a szakma és az oktatás találkozóhelyén. 

- Mint ahogy minden évben, 2019. Június 27.-én, “A BŰNÜLDÖZÉS ÉS A 

BŰNMEGELŐZÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYI TÉNYEZŐI” című A Pécsi Határőr 

Tudományos Közleményeket szerkesztő szakcsoport által rendezett konferencián is 

megjelentünk.  

- 2019 júniusától megkezdtük az OE BGK hallgatóinak felkészítését az őszi FBÖ 

csapatversenyre, mely egész nyáron át folyt, fizikai képzés, airsoft és éles lőfegyverrel történő 

lövészetek, valamint elméleti képzés tartásával. 

- A nyár során megkezdtük a felkészülést a Kutatók Éjszakája programsorozatra is, az 

Óbudai Egyetem Bánki Karán tartandó programokhoz csatlakozva.  

- 2019. szeptember 14.-én az MFBŐSZE által megtartott FBŐ Csapatversenyen induló 

egyetemi csapatok közül az NKE RTK három, az OE BGK egy az csapatának indulását 

finanszíroztuk, nagy létszámú önkéntes rendezőgárdával segítettük a verseny lebonyolítását. 

Az OE BGK-ról további 10 önkéntes összesen 100 órányi önkéntes munkával a 

dokumentálást és a lebonyolítást segítette, a két egyetemről több mint 10 tanár és 

tanszékvezető oktató is ellátogatott a versenyre. Az OE BGK hallgatói a szponzorok logóival 

díszített pólóban, míg az NKE RTK hallgatói rendőri gyakorló ruhában vettek részt a 

versenyen. A verseny kifejezetten jó hangulatú volt, teljesítette a múlt évben megfogalmazott 

elvárásokat, és tervezzük 2020. évben hagyományként a versenyre való felkészítést. Ehhez az 
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alapítvány oktatók delegálásával, képzési helyekkel kötendő együttműködési 

megállapodásokon alapuló képzések szervezésével és amennyiben lehetséges anyagi források 

biztosításával járult hozzá. Ennek érdekében a Kuratórium Elnöke és Szigeti Lajos kurátor 

több száz munkaórányi szervező munkát teljesített. 

- 2019. szeptember 26. ÓE BGK Jubileumi Emlékkonferencián vettünk részt. 

- 2019. szept. 27.-én a “Kutatók Éjszakája” rendezvénysorozat részeként az OE BGK 

rendezvényén megjelentünk, vendégelőadót is szerveztünk, nagy sikerű előadásokat 

tartottunk.  

- Az összevont pályázaton elnyert összeg jelentős része versennyel kapcsolatban került 

felhasználásra, az induló NKE RTK csapatok nevezési díját felkérésre Alapítványunk 

finanszírozta, míg az OE BGK hallgatóinak felkészítéséhez, lőtérbérlés, airsoft-lőtérbérlés, 

ruházati anyagok beszerzése és az ezzel kapcsolatos utazási-fuvarozási költségek jelentkeztek 

elsősorban. 

- A pályázat megvalósulásához dr. Szűcs Endre adjunktus és Pető Richárd tanársegéd az 

Óbudai Egyetem Bánki karáról 80 munkaórányi önkéntes munkával járult hozzá oktatási 

céljainkhoz. 

- A Magyar Biztonsági Fórum által 2018-ban felajánlott adomány lehetővé tette, hogy 

két hallgatónak, az Óbudai Egyetem Bánki Kar Biztonságtechnikai Szakán, az MBF ösztöndíj 

kifizetését 2019 nyaráig folytathassuk. 

- 2019. október 9-10. SecuriForum Biztonságtechnikai és Tűzvédelmi Kiállítás & 

Konferencián szervezők felkérése alapján moderátorként vett részt a kuratórium elnöke, az 

egyetemek polgárai nagy számban jelentek meg a kiállításon. 

- Kortársképzést tartottunk ezúttal általános iskolások részére, Budapest XVII. kerület 

Önkormányzatával és a XVII. kerületi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési szakreferensével 

együttműködve 2019. október 17-18. közötti időszakban. 

- 2019. november 8. Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola pályaválasztási 

napjára kaptunk meghívást, ahol nagy sikerű beszélgetést folytatott a kuratórium elnöke a 

diákokkal. 

- A 2019. november-decemberben zajlott, II. Honvédelmi Airsoft Szituációs Nemzeti 

Lövészverseny lebonyolításához is hozzájárultunk 

- 2019. december 3. IV. TURIZMUS ÉS BIZTONSÁG NEMZETKÖZI 

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA rendezvényén a kuratórium elnöke előadást tartott. 

- 2019. december 4. Rákosmenti Adományház Egyesület szervezésében Bűnmegelőzési 

előadást tartottunk. 

- A rendelkezésünkre álló marketing-célú pályázati forrásokat felhasználva a 2019. 

évben magánbiztonsági és rendvédelmi tartalmú Tudományos Diákköri Dolgozatok díjazását 
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döntöttük el, ennek során 9 hallgató részesült tárgyjutalomban - 1-1 16 GB-os REMOK 

logóval díszített pendrive formájában - az ÓE BGK-ról 3 és az NKE RTK hallgatói közül 6 

fő. Rajtuk kívül különdíjként egy-egy pendrive-ot és oklevelet kapott két felkészítő tanár is, 

akik évek óta kiemelkedő szerepet játszanak a diákság tudományos előmenetelének 

támogatásában. Erről az egyetemek karaik honlapján, illetve a REMOK a saját honlapján 

beszámolt. 

- 2019. december 11. MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási 

Kereskedelmi Kft. Biztonságtechnikai eszközöket adományozott a mérnökképzés támogatása 

céljából, melyeket a REMOK Alapítvány az Óbudai Egyetem Bánki Karának továbbított. 

2019: https://www.youtube.com/watch?v=Wrb1-aAcuAw 

A 2020. év: 

- A szlovák partnerünkkel megtartott hagyományos őszi web-konferenciánk 2020 

áprilisára tolódott. A szervezért már januárban megkezdtük 

- Szabó Lajos részt vett a Magyar Biztonsági Fórum konferenciáján, 2020. március 3-5. 

között Siófokon, ahova személyesen szállította el az MBF által előadóként meghívott 

hallgatókat, egyikük szállását is az alapítvány állta, további 24 hallgató szállításának 

szervezésében is közreműködtünk, a rendezvény utolsó napjára érkeztek. 

- A 2020. évben az MFBŐSZE szokásos tavaszi konferenciája meghiúsult. a pandémia 

miatt, a tervezett TIEES2020 Nemzetközi webkonferenciát azonban sikeresen megtartottuk 

április 27.-én, melyen a szokásos módon rengeteg résztvevő jelent meg, és a megjelent 

kiadványt az interneten is számosan látogatták. 

- 2020. év májusában, partnerünk értesítése alapján a Magyar Detektív Szövetség 

Online akadémiájára invitáltuk az érdeklődőket. 

- 2020 májusában kaptunk egy felkérést: 

- A Leányfalui Móricz Zsigmond Általános Iskola rászoruló tanulóinak, asztali 

számítógépek és laptopok beszerzéséhez nyújtottunk segítséget szervezéssel és szállítással. 

- 2020. júniusában már előre látható volt, hogy az MFBŐSZE által minden év 

szeptemberére szervezett Fegyveres Biztonsági Őrök Országos Csapatversenye elmarad. Úgy 

döntöttünk, – a kurátorokkal való telefonos egyeztetést követően - hogy megvalósítjuk egy 

régi tervünket és egy tudományos kutatás eredményeit saját kiadványban mutatjuk be. A 

kuratóriumi döntés alapján megkezdődött a nyomdai előkészítés. 

- 2020 augusztusában Rákosmente Önkormányzata a több éves eredményes 

együttműködésünkre tekintettel úgy döntött, kezdjük meg egy szeptemberi kortárs-segítő 

képzés előkészítését. 
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- Alapítványunk 2020 szeptemberében térítésmentesen oktatót delegált két kurzushoz az 

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész- és Biztonságtechnikai mérnöki kar felkéréseire, a 

2012. év óta élő Együttműködési Megállapodásunk alapján.  

- Az őszi korlátozások bevezetése előtt, sikerült megtartanunk a kortárs-segítő képzést 

Rákosmente középiskolásainak szeptember 23-25. közötti időtartamban, amiről a helyi TV is 

beszámolt. 

- 2020 októberében és decemberében – hagyományosan - díjaztuk az általunk kiírt 

pályázat alapján, az NKE RTK és az OE BGK Tudományos Diákköri Dolgozatai közül az 

arra érdemeseket. 

- 2020 novemberében videó felvételen keresztüli „előadás-tartásokkal” volt 

lehetőségünk közreműködni a Kutatók Éjszakája” rendezvényén, melynek előkészítése az 

egész hónapot elfoglalta.  

- 2020 decemberében egy nagy értékű tárgyi adományt kaptunk, a SPIE AGIS Fire & 

Security Kft. jóvoltából, amivel az Óbudai Egyetem BGK hallgatóit kívánta támogatni az 

adományozó. Az átadáson a kar dékánja Prof.Dr. Rajnai Zoltán mellett, Prof. Dr. Kovács 

Tibor is részt vett egyeztetve a tárgyi adomány átadásának körülményeit. 

- A nyáron elkezdett előkészítő munka eredménye képpen 2020 karácsonya előtt 

elkészült a nyáron előkészített kiadvány, amit postára is adtunk az ünnep előtt, nagyon sok 

pozitív visszajelzést kaptunk azóta a magyarországi egyházi vezetőktől és egyetemek részéről, 

akik a pro bono kiadványból részesültek. A köszönőleveleket a honlapunkon is elhelyeztük. 

Video: 2020: https://www.youtube.com/watch?v=wzJl-fFQCDs 

A 2021. év: 

- A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, Vám- és Pénzügyőri 

Tanszéke számára, három vámjogi és vámigazgatási tárgyú kiadvány ritkaságot adott át, 

kutatási és oktatási célból 2021. február 11.-én, amit ingyenes átruházással dr. Petrovácz 

Ranetta adományozott alapítványunknak. 

- A 2021. április 21-23. között megrendezett, 35. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencia Had-és Rendészettudományi Szekcióra nevezett pályamunkák közül, a 

meghirdetett 19 szekció mindegyikében egy különdíjat ajánlottunk fel, valamint egyet a 

legtöbb pályamunkában közreműködő oktatónak. 

- 2021 május 18.-án a Rákosmenti Adományház Egyesület felkérésére, egy 

biztonságtechnikai előadás megszervezésében és lebonyolításában közreműködtünk, a 

kerületi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési szakreferensével együtt. 

- A 2021. június 29.-én a kora reggeli órákban a MAVIR ZRT. Adományát vettük át, és 

még aznap délig az Óbudai Egyetem Biztonságtechnikai laborjában el is helyeztük a tárgyi 

adományt, melynek értéke: 1.015.625 Ft. 
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- 2021. június 24-én a Pécsi Tudományegyetemen RENDÉSZET A RENDKÍVÜLI 

HELYZETEKBEN – HÚSZ ÉVES A SZENT LÁSZLÓ NAPI KONFERENCIA című a 

Pécsi Határőr Tudományos Közleményeket szerkesztő szakcsoport által rendezett 

konferenciának megtartásához járultunk hozzá anyagi támogatással. 

- 2021. júniusától megkezdtük az OE BGK hallgatóinak felkészítését az őszi FBÖ 

csapatversenyre, mely egész nyáron át folyt, fizikai képzés, airsoft és éles lőfegyverrel történő 

lövészetek, valamint elméleti képzés tartásával. 

- Honvédelmi sportnapot szervezett partnerünk, a ZenSport Sportklub, 2021 augusztus 

21.-én, melyen segítő közreműködőként a REMOK kuratóriumi Elnök is részt vett 

lövészetvezetőként. 

- 2021. szeptemberében az MFBŐSZE által megtartott FBÖ Csapatversenyen induló 

egyetemi csapatok közül az Óbudai Egyetem Bánki kara csapatának indulását finanszíroztuk, 

nagy létszámú önkéntes rendezőgárdával segítettük a verseny lebonyolítását. A verseny 

résztvevőinek étkezését is finanszíroztuk, a díjakat a REMOK alapítvány vásárolta. 

- Részt vettünk a Magyar Biztonsági Fórum konferenciáján 2021.09.14.–15. között 

Kecskeméten. 

- Ugyancsak 2021. szeptemberében a “Kutatók Éjszakája” rendezvénysorozat részeként 

az OE BGK rendezvényén megjelentünk, nagy sikerű előadásokat tartottunk. 

- Kortársképzést tartottunk Budapest XVII. kerület Önkormányzatával és a XVII. 

kerületi Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési szakreferensével együttműködve 2021. október 

20.-.21 között. 

- Részt vettünk az MFBŐSZE konferenciáján 2021. október 28-29. között, ahol az 

előadást tartó meghívottak részére finanszíroztuk a megjelenést és szállást. 

- A 2021 őszén megrendezett, Kari Tudományos Diákköri Konferenciák  

Had-és Rendészettudományi Szekcióira nevezett pályamunkák közül különdíjakat adtunk át a 

hallgatóknak, valamint egy-egy a legtöbb pályamunkában közreműködő oktatónak az Óbudai 

Egyetem Bánki Karán és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi karán. 

- Alapítványunk a kurátorok döntése alapján, a Tanulmányok a Pécsi Határőr 

Tudományos Közlemények második évtizedéből címmel 2022. évi megjelenéssel elkészülő 

ünnepi tanulmány-válogatás kötet kiadását finanszírozza a REMOK a kurátorok egyhangú 

döntésével.  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=XCv8OG7hd5U 
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A 2022. év: 

Az alapítvány 2022-ben végzett jelentősebb tevékenységei: 

2022.02.25. A POWER Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft és a DAHUA Magyarország 

Kft. közös adományát, dahua eszközöket 2.082.226-Ft értékben átadtuk az Óbudai Egyetem 

Bánki Karának. 

2022.04.26. Proguard Europe Kft 1.069.435Ft értékű tárgyi adományát oktatá segítő céllal 

átadtuk az Óbudai Egyetem Bánki Karának. 

2022. máj. 5.: Döntés: Eleget téve Dr. Major Róbert r. ezredes, az NKE RTK Közbiztonsági 

Tanszéke vezetője kérésének, hogy kiadóként finanszíroztuk a   

Kutatói Rendőrkávéház? Avagy a közös biztonság, a bűnmegelőzés meg a tudomány című 

kiadványt. 

2022. június 23. A RENDKÍVÜLI HELYZETEK BIZTONSÁGI TÉNYEZŐI Pécs, 

konferencia támogatása és részvétel a konferencián, mint első számú szponzor. Ugyanezen a 

napon délután Budapesten az Eötvös utcában a Kutatói Rendőrkávéház? Avagy a közös 

biztonság, a bűnmegelőzés meg a tudomány című kiadvány könyvbemutatója történt meg. 

Megkezdődött 2022 júniusában a Fegyveres Biztonsági Őrségek Országos Szakmai 

Csapatversenyére a felkészülés, ami 2022. október 8-án zajlott le, finanszíroztuk a csapatok 

felkészítését, lövészeti oktatást és fizikai felkészítést az egyetemi csapatok és egy hivatásos 

csapat nevezési díját, valamint a versenyzők érmeinek, serlegeinek és okleveleinek költségeit. 

2022. szeptember 30.án részt vettünk a Kutatók Éjszakája rendezvényén, ahol a kuratórium 

elnöke tartott előadást. Ugyanezen rendezvény megrendezéséhez harckocsimodelleket és 

összeszerelhető maketteket, valamint két önjáró rádiótávirányítású 1:16 méretarányú 

harckocsimodellt vásároltunk az Óbudai Egyetem Bánki Kara Könyvtár felkérése alapján, 

amiket átadtunk Széll Gábor könyvtárvezetőnek. 

2022. november 14-én 14 hallgatónak és egy oktatónak adtunk át oklevelet, egy-egy 32 

gigabájtos pendrive-val együtt az éves kari Tudományos Diákköri Konferencia indulói közül. 


