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NEMZETKÖZI RENDVÉDELMI KONFERENCIA 

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEMEN  
- 2010. június 24. - 

  
  
Ez év június 24-én nemzetközi tudományos konferencia megrendezésére került sor a Pécsi 
Tudományegyetem Szántó Kovács J. úti objektumában.  
  
A rendezvény célja az Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz kapcsolódóan - az uniós 
állampolgári jogok gyakorlása biztonsági kockázatainak, valamint a rendvédelem feltételrendszerének 
állami, önkormányzati és civil szervezeti kötelezettségeivel összefüggő kérdések tudományos igényű 
megvitatása volt.  
  
A 10 éves múlttal rendelkező színvonalas tudományos fórumon első ízben jelent meg a 
magánbiztonság. A „Quo vadis rendvédelem?” címmel tartott rendezvény délelőtti plenáris ülésén 
hangzott el előadás Német Ferenc, a Kamara elnöke részéről, majd délután önálló szekcióban folyt a 
munka.  
  
A rendezvényen valamennyi meghívott előadónk megjelent. A magas színvonalú előadások átfogták a 
Kamara helyét-szerepét, a magánbiztonság helyzetét, a magánnyomozás, az élőerő és a 
biztonságtechnika aktuális kérdéseit, és választ kerestek a jövő irányaira-feladataira.  
  
A rendezvénnyel az volt a célunk, hogy a magánbiztonság témaköre egy ilyen rangos tudományos 
konferencia témája legyen, ezzel is ráirányítva a figyelmet a magánbiztonság sajátos helyzetére.  
  
Az előadások témái, azok színvonala, a résztvevők véleménye és a megjelentek száma azt igazolja, 
hogy nagy volt az érdeklődés. Több mint 60 fő vett részt a szekció munkájában. Jelen voltak az ország 
több megyei szervezetétől magánnyomozók, az élőerő és a biztonságtechnika képviselői, a rendőrség 
képviselői, a megbízói oldal biztonsági vezetői, sőt még Rendőrtiszti Főiskolai hallgató is ült a sorokban.  
  
Az előadások szerkesztett változata nyomtatásban hozzáférhető lesz a Kamara szakkönyvtárában és 
elérhető lesz a rendészeti képző intézmények szakirodalmai között. A kiadvány a Magyar Tudomány 
Napján kerül bemutatásra.  
  
Összefoglalva - a résztvevők véleményére is alapozva – a konferencián elhangzottak fontos részét 
képezik a magánbiztonság szakmai kultúrája bővítésének, a szakmai elméleti kérdések tisztázását 
célzó törekvéseknek, és nem utolsó sorban e szakmákat művelők tekintélye, társadalmi és anyagi 
megbecsülése javításának, a biztonság értéke növelésének. A kedvező tapasztalatokra alapozva 
reméljük, hogy ez a rendezvény hagyományteremtő szerepet is be fog tölteni.  
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További tájékoztatás a konferenciáról… 
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