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X. Belügyi-rendészeti tábor Izsákon 

 2011.06.29.-07.04. 
  

(Kovács Eszter Elza írása) 
  

Az alábbi nézetet vallom: Az elméleti képzéssel, párhuzamosan 
a rendészeti és magánbiztonsági tevékenység jogi és szakmai 
történetének tanítása és a célirányos gyakorlati oktatás teremti 
meg a szakmai alapokat a belügyi-rendészeti gimnazistáknak. 

                                                                                                                                                                                                                                         
  
Úti célom Békéscsabáról a borús nyári napon Izsákra a festői környezetű horgász és pihenőparkba 
vezetett. Mielőtt azt gondolnák horgászni indultam, kijelentem: ideutazásom célja, egykori 
középiskolám, napjainkban Harruckern János Közoktatási Intézmény (Békés Megye) ismét nyári 
belügyi-rendészeti tábort tart. Gyuri István mezőhegyesi oktatási egységvezető meghívására térek 
vissza évek óta, mint meghívott előadó. Kamarai tisztségviselőként, társadalmi munkában a 
magánbiztonsági szakmákat népszerűsítem, a Kamara szervezetéről és működéséről és szakmai 
etikáról tartok előadásokat a diákoknak. A közoktatási intézményben belügyi rendészeti képzést 
folytatnak és oktatják a biztonsági őr és biztonságszervező szakmákat Mezőhegyesen és Gyulán. 
  
Érkezésemet követően, elsőként bűnügyi tanulmány vetélkedőt rendeztem, a lebonyolításában Gyuri 
István táborvezető volt a segítségemre. Az étteremben pattogatott kukoricát csemegéző diákok figyelték 
a bűnügy felderítésének részleteit és memorizálták az adatokat. Jelen esetben ez a vetélkedő nem 
csapatmunka volt. Minden diák önállóan saját memóriájára és megfigyelőképességeire 
hagyatkozhatott. Írásban számoltak be a bűnügy részleteiről. Kiderült milyen memóriával rendelkeznek, 
hogyan tudnak elemezni elolvasást követően levéltáviratot, bűnügyi nyilvántartólapot. A diákok tanulnak 
jogi, valamint belügyi rendészeti ismereteket, kriminalisztikát és vagyonvédelmi ismereteket. 
Megállapítottam a feladatlapok javításánál, hogy néhányan kiváló konspirációs készséggel és logikával 
rendelkeznek.  
  
A bűnügyi tanulmányi vetélkedőn 1. helyezettként Hajdu Nikoletta Dorina, 2. Szattler Zsanett és a 3. 
helyen Kulcsár Alex végzett.   
  
Az idén szélsőséges időjárási viszonyok jellemezték a tábori életet. Mindennapra jutott csapadék és 
vihar. A hőmérséklet alacsony volt hajnalban.  Stabilan felépített sátrak álltak ellen a szélviharnak, a 
zápornak, jégnek is. A tábor ügyeletes diákjai hatékonyan őrködtek 24 órában két órás váltással. A 
táborvezető szervezését igazolja, minden napra jutott szakmai program, az előadók: Hargitai Lajos ny. 
rendőr alezredes, Kobákné Módi Veronika rendőr alezredes (ORFK) Kobák József rendőr alezredes 
(Nemzetközi Rendészeti Akadémia-ILEA), Gulyás László őrnagy (MH. 22. Radar század parancsnok) 
és Kovács Eszter (SZVMSZK Békés Megyei Területi Szervezete).  Szakmai előadásomat követően 
kamarai elméleti vetélkedőt bonyolítottam. 
  
A 2011-es Kamarai Elméleti Vetélkedőn 1. helyen Váczi Klára végzett kiváló eredménnyel. A 2. 
helyezett Nagy Hajnalka. A 3. helyezést Szattler Zsanett érte el. 

  
Eredményes szereplésükért: oklevelet, serleget és ajándékcsomagot vehettek át, az SZVMSZK Békés 
Megyei Területi Szervezetétől. 
  
Bemutattam a Szakmai Kamara hivatalos folyóiratát a diákoknak. A Biztonság című szakmai újságot 
érdeklődéssel fogadták. Ezenkívül kiosztásra került: És ki őrzi az őrzőket? című ismertető és a 
magánbiztonsági tevékenységeket és a szakmai köztestületet bemutató kiadvány is. Az elméleti 
vetélkedőn kitöltött tesztlapok alapján megbizonyosodtam arról, hogy szakmai ismeretekkel 
gazdagodtak. Tudásukat és ügyességüket kamarai gyakorlati csapatvetélkedőn is összemérték a 
tanulók. A technikai lebonyolításban segítségemre voltak a táborvezető mellett, a tanárok: Ravasz 
Károly és Törőcsik András. A legnépszerűbb a keresés-rablás ügyességi feladat volt. A halembléma 
fogó bajnokságon a csapatok, terepen elrejtett halat ábrázoló matricákat gyűjtöttek. Halászlé receptet 
írtak és rajzoltak. A plombaleolvasás és memorizálás terepen elnevezésű feladatot a hatalmas vihar és 
jégeső szakította félbe. Az eredményhirdetés után tombolasorsolás következett. A táborban labdák, 



óriás buborékfújók, könyvek és egyéb tárgyak találtak gazdára az SZVMSZK Békés Megyei Területi 
Szervezetének támogatása révén. A hűvös idő ellenére közösen labdázók, tollasozók, arcfestők, 
amerikai focizók, könyvet és újságot olvasó és beszélgető ifjúságnak itt már nem számított, hogy délután 
egymás ellen is küzdöttek, hiszen az, csak vetélkedő volt. Nyüzsgő forgatag és a színes óriásbuborékok 
szálltak. 
  
2011.07.04-én kora reggel sátorbontás következett. Hazaúton a tájat kémleltem, az út mentén 
gyümölcsös ültetvények. A suli buszon körülöttem csendes és álmos diákok. Eszembe jutnak a gyulai 
középiskolás éveim és azok az egykori tanáraim, akik rendészeti pályára orientáltak. Ők a tananyagon 
kívül a nagybetűs életre tanítanak és ma is ezt teszik. A táskámban ott lapul a kutatómunkám jegyzete: 
„Merre tart a magyar magánbiztonsági iparág?”. Hagyom. Mi most haza megyünk. A körülöttem ülő 
diákok 1994-ben születtek, abban az évben alkották a rendőrségről szóló törvényt hazánkban. 
Ugyanakkor kezdődtek meg, a jogszabály előkészületei a vállalkozás keretében végzett személy és 
vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenység szabályozásáról. 1995-ben igazgatási keretek 
közzé terelték a biztonsági vállalkozásokat és a tevékenység engedélyezési és felügyeleti jogköréről 
rendelkeztek. Az ideiglenesség jegyében akkor kormányrendeletet alkottak. Azóta eltelt 16 év, a civil 
biztonságvédelmet 1998-tól törvény szabályozza Magyarországon. 
  
Remélem az itt lévő diákok a közrend, a közbiztonság megszilárdításán tevékenykednek néhány év 
múlva. Lehetnek közöttük olyan szakemberek, akik társadalmi munkában, eljönnek előadást tartani 
egykori középiskolájuk diákjainak a nyári táborba. Úgy gondolom érdeklődő tanulóknak a 
közbiztonságról, a rendőri vagy a katonai hivatásról, a rendészeti tevékenységről, a magánbiztonsági 
iparágról és talán a Szakmai Kamara hatékony működéséről lehet előadást tartani másfél évtized múlva 
is. Nem szeretem a feltételes módban kezdődő mondatot, mégis amennyiben ez valóra válik, én sem 
hiába voltam társadalmi tisztségviselőként itt.   
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