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A képen Móró Lajos tagozati elnök és Krauzer Ernő r. ezredes, az MRTT titkára látható 

A Magyar Rendészettudományi Társaság Magánbiztonsági Tagozat és a Képzési Tagozat 
közösen egy több alkalomból álló online szakmai konferencia sorozatot szervezett, melynek 
második rendezvénye „A robbanóanyagok, robbanószerkezetek jogellenes felhasználása 
elleni védelem magánbiztonsági aspektusai, kiemelten a robbanóanyag-kereső kutyák 
alkalmazása tekintetében” címet kapta.  

 

2021. május 26-án 14:00-tól 16:00-ig online formában a Microsoft Teamsen keresztül közel 
40 résztvevő hallgatta az előadásokat. 

A konferencia díszvendégei Dr. PhD. Less Ferenc r. alezredes, az Országos Rendőr-
főkapitányság, Kutyavezető-Képző és Állatfelügyeleti Főosztály vezetője, valamint Dr. Fialka 
György a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke voltak. 

A konferenciát Móró Lajos a Magánbiztonsági Tagozat elnöke vezette. Az előadások 
megkezdése előtt Krauzer Ernő r. ezredes, BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési 
és Továbbképzési Főosztály vezetője köszöntötte a rendezvény résztvevőit. 

 

Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy, az MRTT alapító főtitkára bevezetőjében elmondta, 
hogy a biztonság fenntartásában óriási szerepe van a magánbiztonsági szektornak és ezen belül 
a kutyák szerepére, az egyéb állati képességek felhasználására és ezek szabályozási 
kérdésköreinek rendezésére is szükség van. A légiforgalomban már bevett gyakorlat a szolgálati 
kutyák alkalmazása, meglátása szerint ezeket a szegmenseket szélesíteni kellene. 
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Tóth Krisztina a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ minőségirányítási vezetője  
„Az analitikai eljárások, a detektálások hitelessége, hitelesítési eljárások, a hitelesítési 
eljárások akkreditálása, minőségbiztosítás” című előadásában felhívta a figyelmet arra, hogy 
egy szervezet számára mekkora segítséget nyújt a minőségbiztosítás megléte. Bemutatta az 
akkreditálási eljárás folyamatát, a bevezetéshez szükséges lépéseit ennek a folyamatosan 
változó tevékenységnek, amely egyre inkább foglalkoztatja a tudományt is. 

 

Dr. Bognár Balázs tű. dandártábornok, a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács elnökének 
előadása „A magánbiztonság helye, szerepe a kritikus infrastruktúra védelem területén 
kiemelten a konferencia témáját” kapcsolatos címet kapta. Tábornok úr előadásában 
rávilágított a kritikus infrastruktúra magánbiztonsággal való kapcsolódási pontjára. 
Megfogalmazása szerint a kritikus infrastruktúra védelme hazánkban egyfajta 
kockázatelemzésen alapuló feladatrendszer. Az ilyen infrastruktúrák védelmére fel kell 
készülni állami oldalról, valamint üzemeltetői oldalról is. Ez a felkészülés az állami 
infrastruktúrák esetében könnyebben érvényesíthető, míg a magántulajdonosi kör esetében a 
biztonsági tényező kvázi egyenlő a pénzügyi biztonsággal. Megismerhettük a veszélyeztető 
tényezők két fő csoportját és információt kaphattunk arra vonatkozóan, hogy a tagállamok 
számára előirányzott feladat a valóban kritikus infrastruktúrák esetében a hatósági felügyelet 
ellátása. Feladatunk azoknak a kritikus infrastruktúráknak a beazonosítása, amelyek a 
tagállamok életére is hatással vannak. Elhangzott, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani a 
2008/114/EK irányelv alapján arra, hogy az ilyen kiemelt üzemeltetőknek biztonsági 
összekötő személyt (SLO) kell alkalmazni és üzemeltetői biztonsági tervet (OSP) kell 
készíteni. 

 

Rázsó Sándor az MRTT tagja „A robbanóanyagok, robbanószerkezetek jogellenes 
felhasználása elleni védelem magánbiztonsági aspektusai” című előadásában 
megfogalmazásra került, hogy a magánbiztonság megelőző védelmi időszakban, megelőző 
védelmi tevékenységekben vehet részt ezzel is a hatóság munkáját segítve. A vagyonvédelmi 
törvényben megjelenik már a fegyver-, illetve a robbanóanyag felkutatására szóló 
felhatalmazás, tehát a magánbiztonság számára a lehetőség adott a robbanóanyag-kereső kutya, 
mint a robbanóanyag, robbanószer detektálására alkalmas eszköz alkalmazása. Az állami 
feladatokon túl a magánbiztonsági szereplőknek is van helye és szerepe a robbanóanyag, 
robbanószer felhasználás védelmi területén. 

 

Gál János EDD tanácsadótól a „Robbanóanyag kereső kutyák alkalmazásának kérdései a 
gazdasági szektorban” címmel kaphattunk betekintést ebbe a speciális képességfejlesztési 
területbe, amely alapvetően állami monopólium. Jelenleg 3-4 olyan magánbiztonsági cég 
működik ma Magyarországon összesen 10-15 olyan kutyával, amelyek vizsgáztatása bejelentett 
képzési program alapján történt. Alapvető problémaként fogalmazható meg, hogy erőforrás, 
illetve képesség hiányában a cégek nagy része a követelményeket nem tudja teljesíteni. Ez 
egyben viszont azt is jelenti, hogy a cégekkel szemben támasztott követelmények piaci 
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szűrőként is szolgálnak. A témában fontos kérdés a humán feltétel hiánya, mivel azt az elméleti, 
valamint a gyakorlati tudást, amivel a már nyugállományba vonult vagy leszerelt rendőrök 
rendelkeztek nagyon nehéz reprodukálni. Infrastruktúra tekintetében pedig alapvető kérdés a 
hatóságok felé, hogy a cégek hogyan tudnak robbanóanyagot vásárolni, tárolni, szállítani, mivel 
ezek az eszközök a kutyák kiképzése során nélkülözhetetlenek. Ma robbanóanyag-kereső 
kutyát csak robbanóanyaggal lehet képezni. Jelenleg tanfolyam rendszerű képzések 
nincsenek. Fontos azt is vizsgálni, hogy a kiképzést valós környezetben, valós feltételek mellett 
kell biztosítani és ez további nehézséget okoz a magánbiztonság szereplői számára. A 
robbanószer-kereső kutya vizsgálatának eredménye mindig egy hatósági intézkedés kezdetét 
jelenti, ezért hiteltelenül nem lehet ezeket a speciális kutyákat felkészíteni. Ez egy alappillére 
annak, hogy ez a szolgáltatás hosszú távon működhessen. A robbanószer-kereső kutyák 
helyzeti előnye, hogy gyors mintavételezést eredményez az egyéb eszközökhöz képest. 

Az előadás során elhangzott a robbanószer-kereső kutyák - a légiforgalomban már hosszú 
idő óta betöltött szerepükön túli - alkalmazhatóságának lehetséges jövőbeni kitörési pontjai. 
A többi ágazat tekintetében még sok gyakorlati kérdés van, feladat továbbá ezen ágazatok 
tekintetében a követelmények, eljárásrendek meghatározása, megfogalmazása. 

 

A konferencia témájának gyakorlatban történő alkalmazásáról három rövid előadás 
alkalmával hallhattunk hasznos információkat.  

Dr. Lovas Kázmér az In-Kal Zrt. vezérigazgatója, In-Kal Security Events Kft. ügyvezetőjének 
meglátása szerint a környező országok terror cselekményei kapcsán, Magyarországon is 
számolni kell ennek kockázatával. A robbanóanyag-kereső kutyák alkalmazási lehetőségeit 
vizsgálják, a kutyáik vizsgáztatása folyamatban van. Az In-Kal Zrt. ezeket a speciálisan 
kiképzett kutyákat a nagy létszámú rendezvényeken tudná a leghasznosabb kihasználni. 
Szolgálati kutyákat már kísérleti jelleggel a Sziget Fesztiválon nagy hatékonysággal tudtak 
bevetni. A jövőben szeretnék tovább bővíteni ezeknek a kutyáknak alkalmazási területeit. 

Kis Tamás a Valton-Sec Zrt. koordinációs igazgatója kiemelte, hogy a robbanóanyag-kereső 
kutyák alkalmazásának most van igazán aktualitása a Labdarugó Európa Bajnokság kapcsán, 
annak ellenére, hogy hazánkban még nem elterjedt a beléptetés ezen módja. A 2017-es FINA 
Úszó Világbajnokság volt az első, ahol műszeres beléptetést alkalmaztak, illetve robbanószer 
keresés volt. 

Kovács Marcell az Airport Service Budapest Zrt. szolgálatvezetője rávilágított a szolgálati 
kutyák nélkülözhetetlen szerepükre, amit a légiközlekedés területén töltenek be. Ma leginkább 
ez az a terület, ahol ezek a speciálisan kiképzett kutyák a mindennapi munkában részt vesznek. 
Elengedhetetlen szerepük van a légikatasztrófák elkerülésében. Megelőző tevékenységben 
lenne óriási szerepük az elektronikus rendszerek és a speciálisan képzett kutyák együttes 
alkalmazásának. 

 

Dr. PhD. Less Ferenc r. alezredes úr is méltatta a robbanóanyag-kereső kutyák kiképzésének 
fontosságát és alkalmazási területeinek bővítésének támogatását, mely célt fogja szolgálni egy 
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uniós forrásból megvalósuló kutyakiképző központ létrehozása is, amelyben személyesen is 
részt vesz. 
 
Dr. Fialka György úr is megfogalmazta, hogy a magánbiztonság fejlesztésében helye van a 
szolgálati kutyák minél szélesebb körű alkalmazásának és szükséges a magánbiztonsági 
tevékenység ezirányú fejlesztésének, melyben úttörő szerepe van az MRTT Magánbiztonsági 
Tagozatának. 

 

Tisztelettel köszönjük a hallgatóságnak a részvételt, az előadóknak a színvonalas tájékoztatást 
és ismételten külön köszönet jár Krauzer Ernő r. ezredes, főosztályvezető úrnak, aki 
biztosította számunkra a konferencia helyszínét a Belügyminisztérium Rendészeti 
Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztály remeteszőlősi központjában. 

 

 

Móró Lajos 
MRTT Magánbiztonsági Tagozat 

Elnök 


