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Tömegrendezvények biztosításának fejlesztése 

  

  

A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Csongrád Megyei 
Szervezete az Első Magyar Polgári Biztonságvédelmi Klaszterrel együttműködve egy 
rendhagyó, a napi eseményekhez kapcsolódó intézkedéssorozatot tervezett, illetve hajtott 
végre a tömegrendezvények biztonsági szintjének, a biztosítások eredményességének 
javítása érdekében. 
  
Két szegedi tömegrendezvényhez a Szegedi Ifjúsági Napokhoz (SZIN) és a halászléfőző 
fesztiválhoz kapcsolódva, új kivitelezési módot választva került megtervezésre, és 
kivitelezésre a feladat. A klaszter kitelepült a SZIN-re, ahol a Csongrád Megyei RFK-val, és a 
Csongrád Megyei Kormányhivatallal egy kiállító sátorban foglalkoztak az ifjúságot érintő 
biztonsági kérdésekkel. A két állami szervezet a hatáskörüket képező kérdésekben 
bűnmegelőzési, közbiztonsági témakörben szólították meg az érdeklődőket. Az EMPBK - a 
SZVMSZK Csongrád Megyei Szervezetének vezetőjével Mihalicska Istvánnal és 
munkatársaival közösen - a biztonságos szórakozásról, valamint a fesztiválokon, a különböző 
nagy létszámú vendégkört vonzó rendezvényeken a résztvevőkre leselkedő veszélyekre, ezek 
elkerülésének lehetőségeire, és vészhelyzetben a célszerű magatartásra vonatkozóan 
készített ismertetőt. Ez az anyag szórólapként is terjesztésre került. A benne foglaltak 
megértését egy biztonsági kérdőív formájában lehetett felmérni. A helyes választ adók 
ajándékot kaptak. Új elemként a fiatalok leírhatták a rendezvények biztonsági személyzetével 
kapcsolatos tapasztalataikat, elvárásaikat. Ezek a hasznos vélemények összegezve átadásra 
kerültek Mihalicska Istvánnak további hasznosítás érdekében. Az eredményes 
propagandamunkát segítette, hogy a szakanyagokat egyetemista klaszter aktivisták adták át 
az érdeklődőknek. Rajtuk keresztül közvetlenebb módon lehetett a résztvevőket megszólítani. 
  
A következő lépésként szeptember 3-án a Nemzetközi Tiszai Halfesztivál részeként 
rendhagyó üzletember találkozót szervezett az EMPBK a Kamara részvételével és szakmai 
segítségével. A téma a tömegrendezvények biztosítása, és a korábbi tapasztalatok átadása 
volt. Ismertetésre kerültek a SZIN-en szerzett tapasztalatok, és a fiataloktól kapott 
vélemények, az általuk megfogalmazott elvárások. A SZIN biztosításával kapcsolatos 
tapasztalatokat, eredményeket a biztosítást végző Tigers Security Kft. ügyvezetője mondta el. 
A tömegrendezvények biztosításához alkalmazható mobil kamerarendszerek felhasználási 
lehetőségeit, azok módozatait mutatta be a helyszínen felállított eszközök segítségével 
Szalóki Tamás a T-Tech Kft. ügyvezetője. 
  
Az egész napos rendezvénysorozat megfelelő hátteret biztosított arra, hogy az előadások után 
a klasztertagok, a kamara tagjai és az előadók találkozzanak, és kötetlenebb formában is 
beszélgetést folytassanak a témakörben a meghívott és nagy számban megjelenő 
vállalkozókkal, együttműködő partnerekkel. 
  
A visszajelzések, és a tárgyalások eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy ez a rendhagyó, 
sok új elemet tartalmazó, több lépcsős rendezvénysor elérte célját. Olyan fokozottan 
veszélyeztetett rétegekhez is eljutottak a preventív információk, akikkel korábban ilyen 
formában nem léptünk kapcsolatba. Visszajelzést, a munkánkat segítő adatokat kaptunk. 
Megmutatkozott, hogy a rendőrség, és a kormányhivatal munkáját kiegészítve hasznos, 
eredményes együttműködést lehet megvalósítani ezen állami szervezetek, és a polgári 
biztonsági terület között. E mellet a klaszter adta lehetőségeket az SZVMSZK szakirányú 
munkája során jól lehet hasznosítani. 

  

 


