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Tájékoztatás az 

„önvédelem mindenkinek, önvédelem a biztonsági őröknek” 
szlogennel meghirdetett önvédelmi oktatásról 

  
  
  
A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete 
hat alkalmas önvédelmi oktatást szervezett 2012. május 24.- június 28. közötti időszakban, a 
vagyonvédelmi szakmában dolgozó biztonsági őröknek, családtagjaiknak valamint minden 
olyan érdeklődőnek, akinek a saját biztonsága fontos. 
  
Napjainkban egyre kiemeltebb a jelentősége az egyéni biztonságnak, ezt a biztonságot az 
egyén nem csak saját maga tudja megteremteni, hanem amennyiben lehetősége van rá meg 
is tudja vásárolni, egy-egy felkészült biztonsági őr vagy testőr személyében. 
 
Azonban kérdésként merülhet fel bennünk, hogy szükséges-e napjaink, rohanó világában 
önvédelemmel, önvédelmi technikákkal foglalkozni, időt, pénzt fordítani olyan tevékenységre, 
amelyre lehet, és egyben remélhető, hogy soha sem lesz szükségünk. 
 
A válaszom egyértelműen igen! Egy a szakmáját gyakorló biztonsági őr vagy testőr, 
véleményem szerint a feladatát csak úgy képes szakszerűen ellátni, ha a megkezdett 
intézkedését - mely esetlegesen az intézkedés alávont személy részéről átment egy 
támadásba - eredményesen be is tudja fejezni. Ehhez viszont a mind elméletileg, mind 
gyakorlatilag felkészültnek kell lennie.  
  
Olyan elméleti tudással kell rendelkeznie, melynek keretében tisztában kell lennie az 
egyénnek azzal, hogy a törvény milyen támadáselhárító eszközök alkalmazását teszi lehetővé 
a számára, és azoknak milyen jogszabályi feltételei vannak. A támadás elhárító eszközök 
alkalmazásához, vagy akár egy önvédelmi fogáshoz elengedhetetlen a jogos védelem 
jogszabályi előírásainak megfelelő ismerete.  
  
Az intézkedés másik összetevője, a határozott, magabiztos fellépés, melynek elengedhetetlen 
feltétele a jó fizikai állapot, valamint az alapvető önvédelmi jártasság. Tudjuk, hogy a biztonsági 
őr vagy testőr elsősorban nem egy „ketrecharcos”, de ez nem azt jelenti, hogy esetenként nem 
lehet szüksége egy minimális önvédelmi tudásra.  
  
A Személy -, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Fejér Megyei Szervezete, 
az önvédelmi oktatás megszervezésével, azt az űrt próbálta betölteni, mely a jelenlegi képzési 
rendszerben fenn áll, az önvédelmi oktatás hiánya miatt.  
 
Jó magam is évtizedek óta foglalkozom harcművészettel, küzdő sporttal így bátran ajánlom, 
az ilyen jellegű tanfolyamokat azoknak, akik fontosnak tartják a saját biztonságukat, vagy 
munkájuknál fogva fokozott veszélyhelyzetbe kerülhetnek.    
  
  

Molnár Jenő 
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