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TÁJÉKOZTATÓ a „BIZTONSÁGODÉRT 2001.” Alapítványról 

  

Miért és mikor jött létre az Alapítvány? 

Közismert, hogy a rendszerváltással együtt járó gazdasági és társadalmi változás sajnálatos módon 

hozzájárult a bűnözés növekedéséhez. Néhány év alatt radikálisan emelkedett a bűncselekmények 

száma, ezért napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a vagyonvédelem. Miközben nő a jól képzett 

vagyonvédelmi szakemberek iránti igény, addig jelenleg a civil biztonságvédelemben dolgozók jelentős 

részének alacsony a szakmai képzettsége és átlagon aluli jövedelemért kell – alacsony elismertségi szint 

mellett és elfogadható jövőkép nélkül - esetenként akár életük kockáztatásával is a munkájukat 

végezni. 

  

Az alapítók a fenti okoktól vezérelve hozták létre Fejér megyében a „BIZTONSÁGODÉRT 2001” 

Alapítvány-t, mely szervezet 2001. március 19-én került bejegyzésre. 

  

A „BIZTONSÁGODÉRT 2001” Alapítvány céljai: 

a)      Tanfolyamok és továbbképzések szervezése, a személy-, vagyonőri továbbá a 

biztonságtechnikai tervező, szerelői és magánnyomozói munka helyes végzéséről. 

b)      A személy-, vagyonvédelmi továbbá a biztonságtechnika és a magánnyomozás eszközeinek 

népszerűsítése az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, kiállítás szervezés 

c)       Az önhibájukon kívül nehéz anyagi helyzetbe került, a munka végzése közben 

egészségromlást, maradandó testi fogyatékosságot okozó balesetet szenvedett, illetőleg a 

munka végzése közben elhunyt személy-, vagyonőr továbbá biztonságtechnikai tervező, 

szerelő valamint magánnyomozó és családtagjaik támogatása, segítése. 

  

Miből működik az Alapítvány? 

Az Alapítvány működését, kitűzött céljainak elérését az SZVMSZK Fejér Megyei Szervezete - több 

mint 10 éven keresztül – évenként 1 millió forint célzott adománnyal segítette. Sajnálatos módon a 

kötelező kamarai tagság megszüntetésével ez a forrás elapadt. További bevételi lehetőséget jelent az 

Alapítványnak, a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásából befolyó összeg, továbbá a 

természetes személyek és gazdálkodó szervezetek támogatásai. 
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Milyen feladatokat végzett az Alapítvány a céljainak elérése érdekében? 

Az Alapítvány közel 14 éves tevékenysége során, a vagyonvédelmi szakmában dolgozó biztonsági 

őröknek számos tanfolyamot (pl: Rendezvénybiztosító OKJ képzés, önvédelmi oktatás, számítógép 

kezelői) vagyonőri versenyt, Magánnyomozói konferenciát és nem utolsó sorban a Vagyonvédelmi 

Vezetői klub megalakulását támogatatta és segítette azok szervezését. Fotópályázatot irt ki „a polgári 

vagyonvédelemben dolgozók bűnmegelőzésért és a közbiztonság javításáért” címmel, amit nagy 

sikerrel bonyolított le.  

  

Az Alapítvány - lehetőségeinek keretein belül - igyekezett minél több rászorulónak segítséget 

nyújtani. A tevékenységének a megkezdése óta, mintegy 141főnek adott összesen: 9.220.000,- Ft 

összegben szociális és temetési segélyt. 

  

2015. évi céljaink között szerepel a nyelvi és számítógép-kezelői tanfolyamok indítása. 

  

Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak a magán és jogi személyeknek a nagylelkű 

támogatásait, akik adományaikkal hozzájárultak az Alapítvány céljaihoz. 

  

Számlaszám: K&H Bank Nyrt. 10201006-50146956 

Adószám: 18491782-1-07 

  

Kérjük, segítsen Ön is az adója 1%-val, hogy mi is segíthessünk! 
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