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SZAKMAI FÓRUM KÖSZÖNTÉSE 

2016.06.07. 

Szeretettel köszöntöm, a Szakmai Fórumunkon megjelenteket. Mindenekelőtt ezúton 

is hálás köszönetet mondok vendégeinknek, felkért előadóinknak, stratégiai 

partnereinknek a Rendőrség és a Polgárőrség megyei vezetőinek, Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város részéről jelen lévőknek, a közbiztonság területén tevékenykedő 

szervezetek képviselőinek, hogy elfogadták a meghívásunkat és megtisztelnek minket 

a jelenlétükkel. 

A rendezvényt egy különleges szakmai fórumnak szánjuk, melynek nemcsak az lenne 

a célja, hogy a magánbiztonságban dolgozók részére nyújtson aktuális szakmai 

ismereteket és információkat, hanem egyfajta szemléletformáló hatást is gyakoroljon 

a Fórum a résztvevőire; a magánbiztonság, mint a közrend és közbiztonság 

fenntartásában, valamint annak megszilárdításában betöltött fontos szerepének 

hangsúlyozásán keresztül. A Fórum szervezői bíznak abban is, hogy ez a rendezvény 

lendületet ad a közbiztonság területén dolgozó állami, önkormányzati, civil szervezetek 

és a magánbiztonsági iparágban dolgozó vállalkozások együttműködésének 

szorosabbra fonásának tekintetében is.  

Külön is köszöntöm meghívott vendégeinket: 
 

- Német Ferenc urat az SZVMSZK elnökét 
- Viza Attila urat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat, 

Önkormányzati képviselőjét a közbiztonsági ügyekért felelős tanácsnokot, 
- Vörös Ferenc r. ezredes urat a Fejér Megye rendőrfőkapitány-helyettesét 
- Cseh István urat a Fejér Megyei polgárőr Szövetség elnökét 
- Kincses Zsolt Dávid urat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Hatósági Főosztály vezetőjét, 
- Baracskai Zita úrhölgyet a Székesfehérvári Szakképzési Centrum 

munkatársát, 
- Jankó Judit úrhölgyet a Magyarországi Iskolai Szociális Munkások 

Egyesületének elnök asszonyát, 
 

valamint a Fórum előadóit: 
Dr. Christián László docens urat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Rendészettudományi Kar Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 
vezetőjét, 
Pataki Rezső ny.r.ezredes urat a SZVMSZK Tolna Megyei Szervezete elnökét az 
SZVMSZK országos elnökségének a tagját, 
Dr. Plette Richárd pszichológus urat 
 

Néhány szóban szeretném felvezetni azt, hogy a Vagyonvédelmi Vezetői Klub ülése 

most miért is alakult át Szakmai Fórummá. 

A területünkön működő vagyonvédelmi cégvezetők igénye és kérése alapján 2014. 

június 07-én jött létre Dunaújvárosban - a helyi közbiztonsági rendezvénysorozatba 

illesztve - a Vagyonvédelmi Vezetői Klub, fórumot biztosítva a vállalkozások vezetői 

részére a vagyonvédelmi tevékenység végzésével kapcsolatos kérdések, problémák 

megvitatására, és a jó tapasztalatok átadására. Igyekeztünk hozzáértő és felkészült 

előadók felkérésével, a vállalkozások részére folyamatos tájékoztatást adni a változó 
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jogszabályi előírásokról, a szakmában megjelenő kérdésekről az új kihívásokról. Most 

is három, a közérdeklődés leginkább középpontjában álló kérdést tűztünk a 

programunkra, mely témákról a szakma legrangosabb előadóitól hallunk előadást. 

Az elmúlt évben a megyei szervezetünk elnöksége úgy döntött, hogy a szakmai 
érdekvédelmi tevékenységünk erősítése érdekében nyílt párbeszédet kezdeményez 
Fejér megye területén működő vagyonvédelmi cégek vezetőivel, ahol őszintén 
megbeszéltük gondjainkat, problémáinkat és nem utolsó sorban azt, hogy a közös 
célok érdekében miben tudunk egymás segítségére lenni a szakmai munkában. 
Örömmel számolhatok be arról, hogy a vagyonvédelmi cégek vezetői szinte 
valamennyien támogatásukról biztosították köztestületünket és nemcsak szóban, 
hanem tettekben is. Külön köszönöm azon cégeknek a felajánlásait is, akik nagylelkű 
adományaikkal támogatták Alapítványunkat. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Lépten-nyomon új és újabb biztonsági kockázatokkal kell szembenéznünk, ezért az 
egyik legfontosabb kérdés ma az, hogy az állam, vagy az egyes ember miként tud 
megbirkózni ezekkel a kockázatokkal, miként tud a növekvő veszélyek ellenére 
biztonságot teremteni.  
A magánbiztonság szereplői, piaci alapon „szolgáltatnak biztonságot”. Sokan ezért úgy 
gondolják, hogy a társadalom nagy többsége ebből semmit nem érzékel, hiszen csak 
tehetős polgárok kiváltsága őrző-védő szolgálatok révén saját személy- és 
vagyonbiztonságukról gondoskodni. Azonban jól tudjuk, hogy a magánbiztonság 
nemcsak közvetve, hanem közvetlenül is szolgálja a közbiztonságot.  
Talán ezért is szembesül az iparág egyre inkább azzal, hogy a szakma nem kap a 
súlyának megfelelő lehetőséget és szerepet, a közrend, közbiztonság, a 
bűnmegelőzés és államvédelmi feladatok ellátásának tekintetében. 
A gazdasági és társadalmi rendszerváltás óta elmúlt közel 27 év bebizonyította, hogy 
az állam képtelenek kizárólag rendészeti organizmusaikon keresztül szavatolni a 
biztonságot. A kihívások, veszélyforrások is megsokszorozódtak, 
kiszámíthatatlanabbá váltak. Éppen ezért minden korábbinál időszerűbb a 
közbiztonság fenntartásába bevonni az állampolgárokat és közösségeiket, továbbá 
egyéb társadalmi szerveződéseket, gazdasági, piaci szereplőket. 
A magánbiztonsági szakma évek óta megújulásra vár, amihez már nem elég az önerő, 
külső állami segítségre is szükség van. 
A szakma fejlődése megtorpant, az ágazatban munkaerőhiány lépett fel. A 
foglalkoztatási anomáliák megszüntetésére úgy tűnik nincs orvosság, a Kamara 
jobbító szándékú javaslatai pedig, rendre elutasításra kerülnek. Az iparágban magas 
a pályaelhagyás, alig-alig van a piaci igényeknek megfelelő képzettségű 
munkavállalókból utánpótlás. A szakma mára már nem vonzó, és a megújított OKJ 
szakmunkásképzés sem váltotta be - úgy tűnik - a hozzá fűzött reményeket, nem 
beszélve arról, hogy a képzés is eltérő színvonalú lett és nehezen megfizethető. 
 
Mit szeretne a szakma? A megváltozott kihívásokhoz és a társadalmi elvárásokhoz 
igazított új magánbiztonsági törvényt, magasabb társadalmi megbecsülést és nem 
utolsósorban pedig egy olyan új típusú szerepmegosztást, amely lehetőséget 
biztosítana az állami, az önkormányzati és civil szervezetekkel való szoros és 
koordinált együttműködésre, munkára. 
A Nemzetvédelmi és Közszolgálati Egyetemen 2016.04.06-án került megrendezésre 

az a tudományos konferencia, melynek egyik előadásában dr. Christián László docens 

egyetemi tanszékvezető úr úgy fogalmazott, hogy a nagyvárosi bűnmegelőzés 
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kérdésében az elmúlt években sokan nyilatkoztak és sokan beszéltek a tennivalókról, 

de érdemben azonban nem történt semmi sem.  

(Itt szeretném elmondani azt, hogy az Országos Polgárőr Szövetség - felkavarva az 

álló vizet - erre az évre meghirdette a nagyvárosok és közterületek biztonságát célzó 

programját, melyhez a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács csatlakozásával pályázat is 

került kiírásra. E pályázat elnyerésével került sor Székesfehérvárott is arra a 

közelmúltban nagy sikerrel végrehajtott bűnmegelőzési programra, aminek a 

végrehajtása példás és mintaszerű volt, és amihez végül is külsősként köztestületünk 

is csatlakozhatott. Külön köszönetemet fejezem ki ezért a program vezetőjének, bízva 

abban, hogy a kezünkbe tartott kiadványban jövőre már nemcsak a köztestületünk, 

hanem más esetlegesen kimaradt szervezet is szerel majd.) 

Visszatérve az említett előadásra - ami több tekintetben is elgondolkodtatott - találva 

éreztem magamat/magunkat is a tekintetben, hogy én is, mi is, több éve beszélek/ 

beszélünk a biztonságot szolgáltatókkal való szorosabb összefogás 

szükségességéről, a területi és megyei közbiztonsági bizottság létrehozásának 

fontosságáról, de sajnos nem sok eredménnyel.  

A cégvezetői beszélgetések során e kérdéskörben voltak olyanok, akik egyszerűen 

szélmalomharcnak tartották ezt, de volt olyan nagyvállalati biztonsági vezető is, aki 

őszintén becsülve a kitartásomat Don Quijote –nak nevezett. Aztán olyan is volt, aki 

megkérdezte tőlem, hogy most amikor a magánbiztonsági szakma válságban van, a 

kamara hajója pedig süllyed, akkor vitorlát akarsz bontani? 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Eljött az idő nemcsak a vitorla, hanem a zászló bontásának is, nem lehet ezzel tovább 

várni. Kire és mire is várnánk tovább? Azzal a javaslattal élnék, hogy itt és most - 

amennyiben azt a jelenlévők is támogatják - bontsunk zászlót. Legyen több közös 

rendezvényünk, ismerjük meg jobban egymás szervezetét, munkáját, célkitűzéseit és 

ezzel is segítsük egymást céljaink elérésében. 

Ezért tisztelettel arra kérem Székesfehérvár Megyei Jogú Város tanácsnokát, a 

Hatósági Főosztályvezető urat és munkatársait, valamint a jelenlévőket, hogy tegyék 

lehetővé Székesfehérvár közbiztonsági zászlajának jelképes kibontását, ezzel 

együttesen hozzunk létre közös erővel és akarattal Magyarországon elsőként egy 

olyan közbiztonsági kerekasztalt a városunkban, ahol kapjon helyet minden olyan 

állami, önkormányzati és civil szervezet képviselője, akik a közbiztonságot 

szolgáltatják, azt erősítik.  

Bízva abban, hogy javaslatomra a jelenlévők fogadó készek, egy tartalmas és 
izgalmas rendezvényt kívánok minden résztvevőnek. 
 
 
Székesfehérvár, 2016. június 07. 
 
 
      Kárpáti Zoltán megyei elnök 


