
„A középiskolai rendészeti és magánbiztonsági képzés bemutatása” című konferencián 
elhangzott előadás összefiglalója 

 
 
Képzés az országban működő rendészeti iskolákban: 
- mivel az országban több mint 90 helyszínen folyik rendészeti ágazati képzés középiskolai 
szinten, és azon belül személy és vagyonőr képzés, a Nemzeti Pedagógus Kar rendészet-
honvédelem-közszolgálat munkacsoportja örömmel vette a kezdeményezést az 
együttműködésre a Magyar Rendészettudományi Társaság magánbiztonsági Tagozattal, 
hiszen egy eddig hiányzó, de mindkét fél részéről történő hiánypótló kezdeményezés első 
lépése jött létre. 
 
Változások személy és vagyonvédelmi képzés tekintetében a rendészképző iskolákban, az 
elmúlt évekhez képest: 
- a 2018-as kerettantervet már az elmúlt évektől eltérően egy központilag kiadott 
magánbiztonság tankönyvvel kezdhettük meg, melyhez hozzájött egy a BM és Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemmel közösen, szakemberek által készített tanári jegyzet és munkafüzet 
is. Ez nagymértékben segítette a képzés színvonalát, legalábbis az elméleti képzést. 
 
Országos problémák a magánbiztonság képzés tekintetében (főleg gyakorlati vonalon). 
Amiben az együttműködés terén nagy változásokat várunk a szakmai szervezetektől: 
- kapcsolat a különböző magánbiztonsági cégekkel, akarat a cégek irányából a képzés 
segítésére. Lehetőség legyen minden megyében egy kapcsolattartó szervezetre, aki segíteni az 
iskolák ilyen irányú képzését, 
- állami szerveknél a gyakorlati órák megoldására kezdeményezés, hogy könnyebb legyen a 
gyakorlati képzés lebonyolítása (pl. városi rendészet, bíróság) 
- magáncégeknél a lehetőségek nagyon kevesek. Nem engednek be pl boltokba gyakorolni a 
bolti ellenőrzést, hotelekbe/ szállodákba a recepciós szolgálatokat megnézni, egy-egy nagy 
objektummal rendelkező cégekhez a beléptetést megtekinteni/ gyakorolni. 
 
Milyen megoldásokat/ segítséget szeretnének az iskolák? 
- központi segítség a kamarától egy felhívás erejéig, hogy segítség/ keressék, ha megkeresés 
van válaszoljanak a rendész képzést folytató iskoláknak, és ne a személyes kapcsolaton 
múljon a képzés sikeressége, 
- jó lenne ha készülnének rövid kis bemutató videók amit az iskolák felhasználhatnak, 
- ha vannak tablók, akkor azoknak az elektronikus formáit az iskolák részére történő 
továbbítása, melyeket az iskolák feltudnának használni, például szaktantermekhez,  
- egységes okmányminták az iskoláknak 
- illetve minden olyan kezdeményezés amely a rendész képzés színvonalát erősítheti, és ezzel 
megteremtheti a személy és vagyonvédelmi területen az utánpótlást. 
---   
Köszönjük a lehetőséget hogy részt vehettünk a munkacsoport részéről a közös 
megbeszélésen, és remélem egy közös munka indulhat el, ahol a rendész képzést és azon belül 
a személy és vagyonőr képzés sikeressé tehetjük az ország minden régiójában. 
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