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Előadás Székesfehérváron 

a terrorveszélyről és a magánbiztonságban dolgozók azzal kapcsolatos 
feladatairól 

  
A Terrorelhárítási Központ munkatársai tartottak előadást június 25-én csütörtökön 
Székesfehérváron az Office SZÜV irodaházban a személy és vagyonőrök, valamint a polgárőrök 
számára a világ - és benne Magyarország - terrorfenyegetettségről és egy esetleges terrorakció 
helyszínén – a hatóság megérkezéséig - szükséges vagyonőri és polgárőri teendőkről. 
  
Az előadáson megjelenteket Kárpáti Zoltán az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezet elnöke köszöntötte (a 
köszöntő szövege ITT elolvasható). 
  
A nagy érdeklődésre számot tartó tájékoztató első részében Kasznár Attila szds. kiemelt főelőadó a 
Tudományos Tanács titkára, a nemzetközi terrorszervezetekkel azok felépítésével és módszereiknek a 
bemutatásával foglalkozott. Az előadás második részében Dr. Vincze István r.alez. kiemelt főreferens 
a Terrorelhárítási Központ létrehozásának szükségességét, a szervezet felépítését és kapcsolódásairól 
tartott előadást. A kiemelt főreferens előadásában rámutatott arra, hogy a terrortámadással szemben 
tökéletes megelőzés és védelem nem létezik, de sokat lehet és kell is tenni a veszély elhárítása és a 
terrorista cselekmények megakadályozása érdekében. A jelenlévők nagy figyelem hallgatták az előadót 
arról, hogy mi a teendő és a helyes viselkedés a civil biztonsági szférának a terrorcselekmények alatt 
és után.  
  
Az előadást követően több figyelemfelhívó, gondolatébresztő hozzászólás is volt a résztvevők részéről. 
  
Fialka György a Magyarországi Biztonsági Vezetők Egyesületének elnöke hozzászólásában a rendészeti, 
rendvédelmi szervezetek és a magánbiztonsági szféra együttműködésének a fontosságára hívta fel a 
figyelmet, ami napjainkban még nem zökkenőmentes. Az állami rendvédelmi szervek és a magánszféra 
terrorelhárítással és megelőzéssel kapcsolatos feladatellátásában meglévő réseket a felek közötti 
együttműködési megállapodások keretén belül lehetne megszüntetni.  
  
Dr. Kárpáti Gábor a Magnum Security Kft. vagyonvédelmi igazgatója, az SZVMSZK Etikai Bizottságának 
elnöke elmondta, hogy rendkívül fontos a biztonsági területen foglalkoztatott személyek fokozott 
képzése a terror-gyanús jelenségek, viselkedés, felismerésére és az ilyenkor szükséges helyes 
intézkedések megtételére. Felhívta a figyelmet arra, hogy az objektumvédelmi dokumentációkban, a 
kiürítési tervben és az őrszolgálati utasításban is ki kell térni a terrorveszély esetén beavatkozó 
terrorelhárító, katasztrófaelhárító, elsősegélynyújtó, tűzoltó szervezetekkel való kapcsolattartásra, 
kivonulásuk előkészítésére és annak helyszíni biztosítására vonatkozó előírásokra. 
  
Weninger Sándor a székesfehérvári Fehér Palota Bevásárlóközpont biztonsági vezetője felhívta a 
figyelmet arra, hogy a bevásárló és szórakoztató központok terrorfenyegetettsége is magas. Javasolta 
ezért, hogy a Bevásárlóközpontok biztonsági kockázatát a már részben rendelkezésre álló technikai 
eszközök felhasználásával, azok arcfelismerő kamerákkal való kiegészítésével csökkentsék, amik akár a 
TEK erre a célra létrehozott központjába is bekapcsolhatók lennének.  
  
Dr. Vincze István r.alezredes válaszában elmondta, hogy ezt jelenleg az adatvédelmi előírások miatt 
nem lehet kivitelezni. 
  
A témával kapcsolatos, értékes gondolatokat osztott meg hozzászólásában a résztvevőkkel Pataki 
Rezső az SzVMSzK szakmai elnökhelyettese és Dániel Imre az SZVMSZK Fejér-megyei szervezetének 
élőerős alelnöke. 
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Kárpáti Zoltán megyei elnök végezetül arra kérte a jelenlévőket, hogy a hallottakat gondolják át és 
vegyék számba azt, hogy mit is kellene tenni a saját területükön annak érdekében, hogy a jelen 
kihívásokhoz megfelelő módon tudjanak alkalmazkodni. A szakmai nap legfontosabb üzenete az volt, 
hogy a terror elleni küzdelemben résztvevő szervezetek közötti együttműködést sokkal 
rendszeresebbé és szorosabbá kell tenni! 

  
Kárpáti Zoltán 
megyei elnök 

  
 

A FÉNYKÉPEKET KERESSE GALÉRIÁNKBAN! 

 


