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MiREND-Sec Kft:  Vagyonvédelem felsőfokon

A MiREND-Sec Vagyonvédelmi Kft., 2013. júliusban alakult meg, 2015. november-
től a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata, amelyből adódóan Társaságunk végzi a tag-
vállalatok (MIVÍZ, MIHŐ, MVK, Városgazda, Miskolci Turisztika, etc.) élőerővel törté-
nő vagyonvédelmét. Társaságunk jelenleg 65 vagyonőrt alkalmaz. Tevékenységünk 
folyamatos bővülése miatt létszámunk növekszik, továbbá rendelkezünk azokkal a 
technikai eszközökkel, amelyekkel minőségi szolgáltatást tudunk nyújtani Megbízó-
ink részére (nagy hatósugarú adóvevő készülékek, magas-érzékenységű fémdetek-
torok, ideiglenesen felszerelhető kamerarendszer, etc.)

Társaságunk operatív vezetését az alábbi személyek látják el, akik elkötele-
zettek a kifogástalan vagyonvédelmi szolgáltatás nyújtására a megbízók igé-
nyeinek maximális � gyelembevételével:

ILLÉS ÁKOS GYÖRGY ügyvezető, aki korábban hazai és multinacionális cégeknél 
dolgozott különféle vezetői beosztásban (AIG,OTP,MOL) angol nyelven tárgyalóké-
pes, a vagyonvédelem mellett logisztikai, project management és pénzügyi szakér-
telemmel rendelkezik.

LUKÁCS FERENC szolgálatvezető, aki korábban a rendőrségen operatív vezető-
ként szolgált, majd a vagyonvédelem területén ügyvezetőként, ágazatvezetőként, 
területi vezetőként és szolgálatvezetőként is bizonyította rátermettségét, több száz 
vagyonőrt képzett ki és irányított pályafutása során, szintén felsőfokú végzettséggel 
rendelkező szakember. Szolgálatvezetőként közel 3 éve áll cégünk rendelkezésére.

FARKAS ZSOLT szolgálatvezető, aki korábban a rendőrségen szolgált, ahol éve-
ken át részt vett a személy és vagyonőri oktatásban, vizsgáztatásban, majd elvégezte 
a Rendezvény-biztosító OKJ szaktanfolyamot, az MLSZ Sportrendezői tanfolyamot, 
majd a vagyonvédelem területén multinacionális cégnél különleges bevetési cso-
port tagjaként végzett felderítő, végrehajtó tevékenységet. Szaktudását különféle 
zenés és sportrendezvényeken szerzett tapasztalattal bővítette, majd szolgálatveze-
tőként immár 2 éve áll a cégünk rendelkezésére.



Vagyonőr kollégáink jellemzése: 

• Minimum középfokú iskolai végzettség
• Személy- és vagyonőri igazolvány
• Legalább 3 év személy- és vagyonőrzésben szerzett tapasztalat
• Büntetlen előélet
• Megbízhatóság
• Rugalmasság, terhelhetőség, csapatszellem
• Határozott fellépés, kiváló problémamegoldó képesség
• Jó kommunikációs képesség
• Kulturált megjelenés
• Őrző-védő kutyás őrzés
• Stabil háttér
• Teljes munkaidős főállás
• Idegen nyelv ismerete

Tevékenységeink:

•  Létesítmények őrzése és vagyonvédelme, a belső rend biztonsági szempontból 
történő ellenőrzése és fenntartása 

•  Vagyonvédelmi (a jelenlegi) koncepció elemzése és javaslattétel a biztonsági 
szint emelésére

• Kamera-, és riasztórendszerek felülvizsgálata, tervezése és telepítése
•  Lopás, erőszakos behatolás illetve egyéb törvénysértő magatartás proaktív 

megakadályozása
• Rendezvények teljeskörű biztosítása  

Jelenleg őrzött objektumaink és rendezvényeink:

Miskolci Barlangfürdő, Miskolc-Tapolcai Strandfürdő,Miskolc Selyemréti Strandfürdő, 
Miskolci Vízművek objektumai, Miskolci Ingatlankezelő objektumai, Miskolci Hőszol-
gáltató objektumai, Miskolci Közlekedési Vállalat objektumai, Zsarnai Piac, Vasgyári 
piac, Miskolc Város zenei és sportrendezvényei: Diósgyőri Vár, Lovagi Tornák tere, Ko-
csonya farsang, CINEFEST fesztiválok, Nemzetközi Vízilabda mérkőzés.

További megbízással kapcsolatos megbeszélésre állunk szíves rendelkezésükre.
Megbízás elnyerése esetén, először teljeskörű vagyonvédelmi elemzést készí-
tünk a cégnél, amelyet a Megbízóval egyeztetünk, és ennek eredményeképpen 
alakítjuk ki az átfogó vagyonvédelmi koncepciót.

Tisztelettel,
Illés Ákos György

ügyvezető
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