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Magánbiztonsági szakmai napot, biztonságtechnikai bemutatót és állásbörzét rendeztek a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, a Rendészetelméleti
Kutatóműhely és a Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék közös
szervezésében.
Dr. Christián László, a Rendészetelméleti Kutatóműhely vezetője összegezte a Egyetem és a
magánbiztonsági szakma közötti párbeszéd eddigi eredményeit. Ismertette, hogy a tavaly
novemberben megalakult Magánbiztonsági Oktatási Tanács milyen konkrét javaslatokat tett a
képzés megújítására és milyen felajánlásokkal támogatta a magánbiztonsági képzést a
Rendészettudományi Karon. Többen cég és cégvezető ajánlott fel közreműködést
konzulensként, vendégelőadóként és hallgatói mentorként, vagy éppen szakmai gyakorlati
hely biztosításában többen vállaltak szerepet. Örvendetes, hogy megérkeztek az első
állásajánlatok is a hallgatók számára. A Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti
Tanszék vezetőjének a tervei között szerepel: saját magánbiztonsági szaktanterem, kabinet
létesítése, Magánbiztonsági szakkönyvtár létrehozása, külföldi tanulmányutakon történő
részvétel, melyek kivétel nélkül segítenék a Tanszék által megkezdett kutatásokat. A
hallgatók számára komoly ösztönző erővel szolgálhatna új ösztöndíj programok elindítása.

Prof. Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy elmondta, hogy nagy eredmény a
Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék, valamint a Rendészetelméleti
Kutatóműhely létrehozása, hiszen a magánbiztonság és az önkormányzati rendészet
felsőoktatási feltételei ezáltal megteremtődtek. Reflektálva az ösztöndíj program útjára
indítása iránti igényre kiemelte, hogy a Magyary Program Jó Állam-koncepciója erre megadja
a lehetőséget. A Ludovika komplexumban, az egyelőre tervezés alatt álló Taktikai Ház kiváló
helyszín lehet a Magánbiztonsági szakmai Kabinet számára.
Német Ferenc a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke
előadásában számot adott a magánbiztonság lehetőségeiről és a vagyonőrök képzésének
eddigi tapasztalatairól. Az állami és a civil biztonság elhatárolási szempontjait és a globalizált
világban előforduló biztonsági kihívásokat is bemutatta.
Fialka György, a Magyar Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke a magánbiztonság
kialakulásának hátteréről, folyamatáról tartott előadást. A magánbiztonsági oktatás
szerepének a jelentőségét hangsúlyozta, mert a magánbiztonsági tudásbázis és a tudományág
megteremtésének ez a záloga. AMOT elnökeként tett komoly erőfeszítések kezdenek beérni,
hiszen ez a mai nap is bizonyíték arra, hogy a szakma komoly érdeklődést tanúsít az NKE
RTK magánbiztonsági képzés irányába.
dr. Kecskeméti Sándor, a G4S Security Holding vezérigazgatója kiemelte, hogy
generációváltás zajlik a magánbiztonsági szakmában. A G4S 4000 alkalmazottat számlál,
sokszínű a tevékenységi köre. Elkötelezettek a MÖR Tanszékkel való együttműködésben, a

hallgatók támogatásában. Ennek jegyében szinte minden területen komoly támogatást és
szakmai közreműködéssel járulnak hozzá a képzés sikeréhez.
Az előadássorozat zárásaként Magyar Attila, a Ludovika Őrség biztonsági vezetője
bemutatta a szervezeti egységet. Elmondta, hogy az épületet a legmodernebb technikai
eszközökkel szerelték fel. Két biztonsági szakirányon most végzős nappalis hallgató már az
állományukban van, többen szakmai gyakorlatukat pedig náluk töltik. A Ludovika Őrségbe
felvételre kerülő személy és vagyonőrök továbbképzésében az NKE RTK Magánbiztonsági és
Önkormányzati Rendészeti Tanszék közreműködésével valósulhat meg.
A kávészünetet követően szakmai ismertetők és felajánlások hangoztak el a következő
előadók részvételével:
-

dr. Kecskeméti Sándor a G4S Security Holding vezérigazgatója
Rázsó Sándor, tűzszerész, igazságügyi szakértő,

-

Török István alezredes: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

-

Martin Judit alezredes: Alkotmányvédelmi Hivatal

-

Bene Krisztián, a Justice Security értékesítési vezetője

-

dr. Tóth Krisztián, jogi referens, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói
Szakmai Kamara

A tájékoztató előadásokkal párhuzamosan egy másik teremben technikai bemutató zajlott,
melyen a következő cégek képviselői vettek részt:

-

Tóth Attila és Tóth Levente: TVT Zrt.

-

Kovács Zoltán ügyvezető igazgató: MILE BANK Technika Kft,

-

Csendes Gábor: GHI Kft, töltő –ürítő lövedékcsapda,

-

Bene Krisztián Justice Security, értékesítési vezető, védelmi szolgáltatások,
információvédelem, lehallgatás védelem

-

dr. Füzesy István elnök: Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszter
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