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A KULTÚRA BIZTONSÁGA - PÉCS 2010 

 
A konferencia 2009. május 19-20.-án került megrendezésre a PTE Pécs, Szántó Kovács János úti 
objektumában.  
 
 

A konferencia főrendezője: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Pécs-Baranya Közbiztonsági 
Alapítvány, IPA Baranya Megyei Egyesülete.  
 
Kamaránk társrendezőként vett részt a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában.  
 
A rendezvény célja volt: segíteni a felkészülést az EKF rendezvények és a város működtetése 
összehangolására, valamint az események-rendezvények nyugodt-biztonságos lebonyolítását 
biztosító feltételek megteremtésére és fenntartására.  
 
Az előadások központi témái a tömegrendezvények biztonsága és az ehhez kapcsolódó 
kérdések voltak:  

 biztonság és a biztonságszervezés elemei,  
 kockázatok kiszűrése konkrét példák alapján,  
 biztonsági terv,  
 együttműködés,  
 tömegpszichózis,  
 konfliktuskezelés,  
 közlekedésszervezés,  
 katasztrófavédelem,  
 egészségügyi biztosítás,  
 bűnmegelőzés,  
 közterületfoglalás,  
 biztonsági kommunikáció,  

 EKF nemzetközi tapasztalatok, 
 önkormányzat, rendőrök, rendezvényszervezők, polgárőrök, magánbiztonság, 

közterületfelügyelők, turisztika és vendégfogadás, városüzemeltetés feladatai,  
 együttműködés.  

 
A konferencia plenáris üléssel kezdődött, majd két szekcióban (rendőrségi és magánbiztonsági, 
valamint rendezvényszervezői és hatósági) folytatódott és plenáris üléssel fejeződött be.  
 
A rendezvény előadói az adott téma kiváló képviselői, hazai és nemzetközi szakemberek voltak.  
 

A 180 fő meghívott között Kamaránknak 30 helyet biztosítottak, melyet előzetes jelentkezés alapján 
használtunk ki. A résztvevők között minden olyan szervezet helyet kapott, akinek dolga lehet a 
rendezvények biztonságos lebonyolításában: rendőrség, közterület felügyelet, rendezvényszervezők, 
önkormányzat és a városüzemeltetés munkatársai, polgárőrség.  
 
A későbbiekben az előadások anyaga nyomtatott formában is hozzáférhető lesz.  
 
A szervezőbizottság többhónapos előkészítő munkája eredményeként egy magas szakmai 
színvonalú, jól szervezett konferencia résztvevői lehettünk.  
 
A tervezés, szervezés és az együttműködés elvi és gyakorlati kérdései olyan ismeretanyagot adtak a 
résztvevőknek, ami nélkülözhetetlen a kulturált biztonság megteremtéséhez és fenntartásához.  
 
Szakmailag indokolt, hogy azok a szervezetek kapjanak feladatot az EKF lebonyolításában, amelyek 
képviselői részt vettek a konferencián.  
 
A konferencián szereplő 27 téma előadói közül négy fő volt kamaránk képviselője.  



Visszatekintve a témákra határozottan kijelenthető, amely szervezet nem vállal vagy nem kap 
feladatot az EKF-ből, annak is pótolhatatlan és rendkívül jól hasznosítható szakmai ismeretanyagot 
adott más rendezvények színvonalas biztosításához.  
 
A konferencia magánbiztonsági szolgálatokra vonatkoztatható legfontosabb üzenete:  

 Egységes szerkezetű biztonsági és biztosítási terv készítése.  
 Konferencián szerzett ismeretekre is alapozott magas szintű kockázatelemzés.  
 Lényeges elemében egységes megjelenés a biztosításban résztvevők esetében.  
 Szoros együttműködés szervezése a biztosításon belül, a rendezvények között, a 

rendőrség kijelölt szervezetével és az együttműködő szervezetekkel.  
 Rendezvénybiztosításra alkalmas személyek (vezetők és biztosító őrök) kiválasztása – 

felkészítése.  
 Magas szintű konfliktuskezelés, idegen nyelvű tájékoztatás.  
 Rendezvényekkel együtt járó közlekedési korlátozások és más jellegű megbízások 

teljesítésének folyamatosságát biztosító feltételek megteremtése.  
 Különböző szolgáltatási területek (magánnyomozás, biztonságtechnika, élőerő) 

együttműködésének, szolgáltatások összhangjának (szolgáltatási csomag) 
kimunkálása.  

 
A konferencián elhangzott előadások nyomtatott formában is megjelentek. (Tájékoztató a 
kiadványról.)  
 
 

A szöveggyűjtemény a rendezvénybiztosítással, rendezvények szervezésével foglalkozó 
szakemberek, valamint a téma iránt érdeklődők fontos szakmai forrásanyaga lehet.  
 
A kiadvány a Kamara Baranya Megyei Szervezete könyvtárában hozzáférhető.  
 
 

Czilják József  
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