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DISZPÉCSERSZOLGÁLAT
ELŐNYE

HOL VEZETTÉK BE
ELŐSZÖR?

Magyarországon, Pécs városban jött létre először ez a hálóza-
tos kapcsolódás az alkalmazás és a közterület felügyelet 
között. Az applikáció bevezetésének előzetes szervezőmunká-
jában a Baranya Megyei Rendőr - főkapitányság és a Pécsi 
Rendőrkapitányság is részt vett. Mivel a város térfigyelő 
rendszerének központja és annak infrastruktúrája már adott 
volt, viszonylag könnyen és gyorsan nyílt lehetőség a riasztások 
fogadásának gyakorlati kivitelezésére. Magyarországon azóta 
több város is jelezte kapcsolódási szándékát, az előkészületi 
tárgyalások jelenleg is zajlanak.

A diszpécserszolgálat előnye, hogy a szakem-
berek higgadtan, objektíven és racionálisan 
tudnak intézkedni, amivel sok esetben plusz 
időt nyerhetünk. A diszpécserszolgálat 24 
órában elérhető, tehát mindig van felkészült 
személy, aki fogadja a segélyriasztásokat és 
megteszi a szükséges lépéseket. Az ilyen 
típusútípusú védőháló jellegű gondoskodás, plusz 
biztonságérzetet ad a szerződött települések 
lakóinak.
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TELEPÜLÉSÉNÉL IS?

HOGYAN

INDULHAT EL AZ ÖN

HA VAN 24 ÓRÁS FELÜGYELET A TELEPÜLÉSEN

AmennyibenAmennyiben az Ön városában működik valamilyen 24 órás szolgálat, ahová a 
riasztások befuthatnak, akkor csak egy számítógépre van szükség. Ezen a 
számítógépen fog futni diszpécserrendszerünk, mely a riasztásokat is kezeli. Nem 
kell, hogy folyamatosan üljön valaki ezen gép előtt, hiszen a riasztásokat hangos 
hangjelzéssel fogja jelezni. A diszpécserrendszert egy meglévő, stabil internet-
kapcsolattal rendelkező számítógépre is tudjuk telepíteni, de szükség esetén biz-

tosítani tudjuk a megfelelő gépet.

HA NINCS 24 ÓRÁS FELÜGYELET A TELEPÜLÉSEN

EbbenEbben az esetben a felügyeletet elláthatja a körzeti megbízott, a polgárőrség, 
önkéntesek, stb. Ilyenkor természetesen nincs arra szükség, hogy egy központi 
helyre, vagy egy konkrét személyhez fussanak be a riasztások. Tudunk biztosítani 
egy vagy több tabletet, laptopot a szükséges személyeknek, így akár a járőröző 
körzeti megbízottnál, a szolgálatban lévő polgárőröknél is megjelenhetnek a riasz-
tások. Sőt, akár az aktuálisan ügyeletet ellátó személy saját otthoni számítógépén 
is, így arra is van lehetőség, hogy a 24 órát vagy több egymás utáni ügyeletet 
ellátóellátó személy az otthonából ellássa. Tehát ne szegje kedvét az, hogy a 
településen nem működik 24 órás felügyelet, mert biztosan találunk megoldást!



Országos működés

RendszerRendszer képes az országos 
működésre. Ebben az eset-
ben a riasztás mindig ahhoz 
a központhoz fog befutni, 
amelyikhez földrajzilag a 
legközelebb van. Ha vala-
melyik önkormányzat nem 
tud felállítani központot, 
akkor az ottani riasztásokat 
át tudjuk irányítani a legkö-
zelebbi működő központ-
hoz. Lehetőség van arra is, 
hogy az ügyeletet az egyes 
központok átadják egymás-
nak, így nincs szükség min-
den településen 24 órás ál-
lomás felállítására. Termé-
szetesen arra is van lehető-
ség, hogy a jelenleg műkö-
dő országos központokba 
irányítsuk a riasztásokat. 
Rendszerünk képes arra is, 
hogy a központi vészjelzés 
mellett, az egy-egy vész-
jelzéshez legközelebbi segít-
ségnyújtásra alkalmas sze-
mélyt (rendőr, polgárőr, 
rendész, stb.) is értesítse.

  Minimális fejlesztés a
város részéről

Egy-egyEgy-egy város bekapcsolása a 
rendszerbe minimális fejlesztést 
kíván, hiszen a rendszer kiválóan 
illeszkedik a már meglévő térfi-
gyelő rendszerhez.

A KEZEDBEN A BIZTONSÁGOD APPLIKÁCIÓ

ELŐNYEI ÉS LEHETŐSÉGEI

  A polgárőrség, közterü-
let-felügyelet, helyi önkén-

tesek integrálása

A rendszer alkalmas arra, 
hogy integráljon minden 
olyan szervezetet, aki segít-
ségnyújtóként, segítőként 
szóba jöhetnek az adott 
városban. Így a központi 
diszpécserrendszerben az ő 
pozíciójuk is megjelenik, 
ezzel is szervezhetőbbé téve 
az összehangolt munkát. 
Sőt,Sőt, arra is van lehetőség, 
hogy egy-egy bejelentés, 
riasztás helyéhez legkö-
zelebbi segítségnyújtót kiér-
tesítsük.



  Rendszerünket már közel 20.000-en aktívan használják...

...majdnem félmillió ember számára elérhető, és a felhasználók száma folyamatosan 
növekszik. Minden egyes híradás után drasztikusan emelkedik az alkalmazást letöltők 
száma, tehát nagy biztonsággal jelenthetjük ki, hogy egy országos bevezetés 
hatására százezrek használnák nap mint nap.

Megmentett életek

Már több olyan esetről kaptunk 
visszajelzést, amikor a Kezedben 
a biztonságod rendszer haszná-
latalata mentett meg valakit a 
nagyobb bajtól. A legutóbbi es-
etről jó néhány országos híradás 
is beszámolt.

EDDIGIEREDMÉNYEINK

Ripost.hu

http://ripost.hu/cikk-eletmento-
magyar-applikacio-mar-bizonyitott

Mno.hu

http://mno.hu/digitalis/magyar-fejlesz-
tes-mentett-meg-egy-tinedzsert-1306731

Nők Lapja Café

http://www.nlcafe.hu/eletmod-
/20150930/eletmento-app-kezed-

ben-a-biztonsagod/

Szülők Lapja

http://www.szuloklapja.hu/hirek-erdekesse
gek/3355/gyerekek-eletet-mentheti-meg-
ez-a-magyar%20-%20talalmany-a-feltalalo

val-beszelgettunk.html
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"A pécsi városvezetés számára mindig is kiemelt cél volt a közbiztonság erősítése. Ezen célunk 
elérésében jelentős mérföldkő az NrgMedia Kft. ötlete és fejlesztése, a Kezedben a biztonságod 
rendszer. Büszke vagyok rá, hogy Pécs városa volt az első, aki a rendszert bevezette, és tette azt 
elérhetővé minden pécsinek, és azoknak, akik Pécsett járnak. Elkötelezettek vagyunk a rendszer fe-
jlesztése és működtetése mellett, hiszen olyan eszközt adott a kezünkbe, ami akár életet is menthet."

PÁVA
ZSOLT
Pécs

polgármestere

..........

"A „Kezedben a biztonságod„ applikáció bevezetésének előzetes szervezőmunkájában a Baranya 
Megyei Rendőr - főkapitányság és a Pécsi Rendőrkapitányság is részt vett. Mivel a város térfigyelő 
rendszerének központja és annak infrastruktúrája már adott volt, viszonylag könnyen és gyorsan nyílt 
lehetőség a riasztások fogadásának gyakorlati kivitelezésére. A rendszer működtetése egy eddig 
még kevéssé ismert lehetőséget teremtett Pécs polgárainak – ezen belül is elsősorban a fiataloknak 
– arra, hogy nem szokványos veszélyhelyzet esetén is közvetlen segítséget kapjanak a hatóságoktól. 
Ez növeli az applikáció használóinak – ezen keresztül a város lakosságának - szubjektív biz-
tonságérzetét.tonságérzetét. Az elmúlt években történt, nőket érintő erőszakos cselekmények okán a „Kezedben 
a biztonságod” azoknak a nőknek is újfajta segítséget jelenthet, akik munkából, szórakozóhelyről, 
vagy sportolást követően egyedül, sötétedés után kénytelenek hazaindulni. Számukra ideális mego-
ldást jelenthet az alkalmazás. A rendszer használata reményeink szerint segíteni fogja a rendőrség 
munkáját is, ezért alkalmazását ajánljuk és támogatjuk."

KORONTOS
ZOLTÁN

Rendőrkapitány,
Pécs

ELÉGEDETTFELHASZNÁLÓK



:  “Kezedben a biztonságod”

+36 30 698 3901 peter.rozsavolgyi@nrgmedia.hu www.kezedbenabiztonsagod.hu

nrgMEDIA, Rózsavölgyi Péter

A pontos működéshez,
a használati útmutatóban
találhat részletes leírást!

SZEMÉLY-, VAGYONVÉDELMI ÉS MAGÁNNYOMOZÓI SZAKMAI KAMARA AJÁNLÁSÁVAL!

“Az alkalmazás területileg az önkrmányzatok, rendőrség, közterület felügyelet, illetve a 
vagyonvédelmi társaságok különböző szintű együttműködéseihez rugalmasan alakítható,
biztosítja a szervezetek gyorsabb kommunikációját, és akár ideiglenes, tömegeket érintő 
rendezvényeken is beüzemelhető, támogatja a hatékony közbelépést, amennyiben
az egyén oldaláról riasztás érkezik..”

Rendszerünk bevezetését az ország települései számára ajánlja és használatát támogatja a Rendszerünk bevezetését az ország települései számára ajánlja és használatát támogatja a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara!

KAPCSOLAT
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