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Summary 

In the past decades, significant changes have taken place in the economy and in the 

social structure in Hungary. The privatization and then the formation of a capital-

intensive layer and the growth of investors and businesses brought significant changes 

in the competitive sector as a whole, which also meant changes in property protection 

activities. 

In my dissertation, I outline the transformation of property protection in the light of 

domestic historical facts and chains of events, during which I reveal the development of 

the private property area, in terms of education and training. During my research, I 

collect the available literature in the field that I will process. In evaluating the 

theoretical background, legislative options and changes are also involved, as well as 

the area of education development, with considerable emphasis. 

My dissertation plays an important role in analyzing the history, legal and professional 

background of persons and guardians as well as private property defense specialists. I 

also deal with the empirical research carried out by a questionnaire-based methodology 

for a nationally active but rural person and guardian and associated with them in a 

primary research. The research direction, which was created by combining quantitative 

and qualitative methods, was motivated by the fact that in the East-Hungary region, 

higher unemployment and increasing capital inflows make the private security sector 

and development direction extremely varied. 

I outline the motivational and professional problems that arise during my research, 

together with suggestions in my dissertation, and in addition to many other topics, I 

strive to deal with the aspects of future development and transformation as a necessary 

topic. 

When evaluating the areas processed in my dissertation, a complex result can be 

obtained. During the secondary research I reviewed the historical, theoretical and legal 

background of the property protection work. By analyzing the involved groups, I have 

completed the collection and evaluation of the Hungarian scientific and professional 

history, related international knowledge. With the purposeful and layered examination 

of the security and psychological theories, I have created the scientific basis for the 

processing of the research area and have specialized in introducing important theses in 

the field. 
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I.A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI 

Az elmúlt évtizedekben hazánkban jelentős változások történtek a gazdaságban, 

valamint a társadalmi struktúrában is. A privatizáció, majd egy tőkeerős réteg 

kialakulása, illetve a befektetők és vállalkozások számának növekedése jelentős 

változásokat hoztak a versenyszektor egészére tekintettel, amely egyben jelentette a 

vagyonvédelmi tevékenységek változását is.  

Az értekezésemben felvázolom a vagyonvédelmi átalakulást a hazai történeti 

tények és eseményláncok tükrében, amely során feltárom a magán vagyonvédelmi 

terület fejlődését, oktatási és képzési tekintetben is. Kutatásom során összegyűjtöm a 

területen az elérhető szakirodalmat, amelynek feldolgozását elvégzem. Az elméleti oldal 

értékelése során a jogszabályi lehetőségek és változások is szerepet kapnak, valamint az 

oktatásfejlesztési terület, jelentős hangsúllyal szerepel.   

A magyar társadalomban mindig is lényeges volt a területvédelem, tekintettel arra, 

hogy a kárpát-medence népei geopolitikai helyzetüknél fogva a környező népek 

betörései, az átvonulások és a megszállások miatt számos alkalommal védekezésre 

kényszerültek. A gyakori hívatlan látogatók miatt a magánvagyon védelem fejlődését is 

ösztönözték, amely a kulturális értékeken kívül védelmi feladatokat is ellátott, mint a 

hajdúknál a fokos1, vagy az úgynevezett székely kapuk2 tradicionális építési szokása is. 

A kor előrehaladásával és a kihívások változásával együtt lassanként a technikai 

jellegű védekezési lehetőségek kerültek előtérbe, hiszen minden korszakban más 

helyzetbe került a vagyoni helyzet és az állam által a társadalomnak biztosított védelmi 

szint. Az értekezésem első szakaszában a magán vagyonvédelmi szektor 

oktatásfejlődését tárom az olvasó elé, amely során a gyakorlati irányú változásokra is 

rávilágítok. Felvázolom, hogy az oktatás mennyire készíti fel a magánszektor első 

vonalát, a személy és vagyonőr réteget a 21. század kihívásaira. 

A kutatásaim során törekedtem minden lépésnél személyesen tapasztalatot 

gyűjteni az országosan szolgálatot ellátó személy és vagyonőrök tevékenységével, 

motivációs helyzetével összefüggésben, elméleti és gyakorlati oldaláról vizsgálva. 2010 

óta Biztonság és Védelempolitikai Szakértőként, valamint kezdetben nemzetbiztonsági 

műveleti főtisztként, Nemzeti Védelmi Szolgálat védelmi tisztjeként majd rendőr 

kiemelt főnyomozóként jelen voltam több megyében a szakmacsoport vizsgáin és 

képzésein, valamint számos ellenőrzési metódusban is részt vettem.  

Értekezésemben fontos szerepet játszik a személy és vagyonőrök, mint a 

magánvagyon védelmi szakterülettel foglalkozók elemzése történeti, jogszabályi és 

szakmai oldalról. Kiemelten foglalkozom továbbá az országosan tevékenykedő, de 

vidéken élő személy és vagyonőrökkel és hozzájuk kapcsolódóan egy primer kutatás 

keretében kérdőíves módszerrel felvett empirikus kutatás elvégzésével. A kvantitatív és 

kvalitatív módszerek ötvözésével kialakított kutatási irányt az motiválta, hogy a kelet –

magyarországi régióban a nagyobb munkanélküliség és növekvő tőkebevonás teszi 

kimagaslóan változatossá a magánbiztonsági szektort és fejlődési irányt.  

                                                           
1 A magyarság egyik leginkább misztikus fegyvere a fokos. Kultikus jelentőségű. Egyes tanulmányok 

szerint a Magyarság és Isten által kötött szövetség jelképe. A fokos a baltára hasonlító, de annál kisebb 

méretű fegyver. Nevét a megnagyobbodott fokról (a fej éllel átellenes oldala) kapta. 
2 Mérete is mutatja tradicionális és művészeti szerepe mellett a kapu jellegzetes küllemét, amely szerint a 

kiskapu általában fél öl széles, egy öl magas; a nagykapu két öl széles, két öl magas (SI: 1 öl = 1,895 

méter). A kapuknak a nagysága mutatta a tulajdonosi család gazdasági és biztonsági potenciálját a külső 

szemlélő számára, így pszichológiai gátként is értelmezhető volt. 



5 

 

A kutatásom során felmerülő motivációs, valamint szakmai problémákat az 

értekezésemben javaslatokkal együtt felvázolom, illetve számos más téma mellett 

törekszem a jövőbeli fejlődési és átalakítási lehetőségek vetületeivel, mint szükséges 

témakörrel is mélységében foglalkozni.  

A társadalmi és magánbiztonság olyan szubjektumokkal gazdagított terület, 

amelyre hazai univerzális definíció csak nehezen állítható össze. A megfogalmazásánál 

figyelemmel kell lennünk a kor közép európai vagy magyar kihívásaira. A nemzetközi 

szempontok szerint használhatjuk első vetületeinek értelmezéséhez azokat a részleteket, 

amelyek jellemzik a tevékenységet, miszerint: Az a nem állami, magánszektorban 

elhelyezkedő, gyakorlati alapokon nyugvó, személyi, birtok, valamint 

információvédelmi feladatok összessége, amely támogatja a hivatalos nyomozást és a 

gazdasági szempontok figyelembevételével óvja meg a magánvagyont.3  

A gondolatsorból látható, hogy a magánbiztonsági tevékenység olyan komplex 

feladatot jelent, amelyet csak felkészült, a kor kihívásainak minden tekintetben 

megfelelő képzettséggel rendelkező szakembercsoport tud megnyugtatóan folytatni. [3] 

Az elmúlt évtizedekben kiemelendő a korábbi időszakok helyzetét állapotát 

elemző és fontos eredményekkel járó kutatások a szektor egyes részeiben, mely során 

kiemelkedő Sabjanics István4 2001-es, a „Kompetencia alapú távoktatásos képzés a 

biztonságszervezés területén” című doktori értekezése.[70] A disszertációban empirikus 

kutatás adatai alapján fektette le új tudományos eredményeként a biztonságszervezési 

szektor pedagógiai alapokra építkező változásainak igényét. Az értekezés kiváló képet 

adott megismert adatai segítségével a kétezres évek oktatási célú kérdéskörének 

megismeréséhez.  

A jelenlegi személy és vagyonvédelmi rendszer, amely struktúra kialakulásához 

nagyban hozzájárult a korábban említett kutatómunka mellett 2009-ben is empirikus 

elemzés tárgyát képezte Németh Zsolt5 munkássága nyomán „Az élőerős személy és 

vagyonvédelem jellemzői szociológiai kutatás alapján” címmel publikálva. A kutatás a 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozó Szakmai Kamara megbízása alapján 

készült el és az akkori nevén a Rendőrtiszti Főiskola tanári karának munkásságát 

tartalmazza. Az eredményei tekintetében igen lényegesnek találta az élőerő kérdéseit, 

amely során megállapításaiban fontos vetület, hogy a szektor humán bázisa többségében 

a szociális hierarchia alsó részében elhelyezkedő, órabérükben alulfizetett, a teljesített 

munkaórákat tekintve túldolgoztatott, a munkaerő-piacon kiszolgáltatott és 

társadalmilag nem eléggé megbecsült. [55] 

Az empirikus kutatások mellett igen fontos mérföldkő a szabályszerűségeket 

kötetbe egybefoglaló Berek Lajos, Berek Tamás és Berek László tollából 2016-ban 

publikált „Személy- és vagyonbiztonság”című, Óbudai Egyetem gondozásában 

megjelent tankönyv.[10] 

Az említett empirikus kutatási anyagok áttanulmányozása, a jelenkori 

kihívásokkal összevetve vegyes képet adhat. A korábban érzékelt humán problémák 

jelentős része nem került az évek során megoldásra, továbbra is számos nehézségi 

                                                           
3    Saját eredmények alapján készült megfogalmazás. 
4 Sabjanaics István Osztályvezető. Belügyminisztérium, Személyügyi Helyettes Államtitkárság, 

Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály, Tudományszervezési Osztály. 
5 Németh Zsolt egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar. 

Kriminológiai Tanszék. 
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körülmény észlelhető. Ezek alapján igen fontos tényező, hogy egy aktuális képet kapva 

alakíthassunk ki egy álláspontot a magánvagyon védelem élőerős szektorának 

helyzetéről és lehetőségeiről, hiszen nem feledhetjük a technikai fejlődés mellett is az 

emberi tényező nélkülözhetetlensége kiemelt és mással nem pótolható kérdéskör.   

A magánvagyon védelemmel kapcsolatos kutatások csekélyebb száma alapján a 

kiképzés és humán fejlesztés témakörében vizsgálódva láthatóan egyre nagyobb igény 

merült fel a megfelelő szakképzettségű és a piaci környeztében is elérhető személyekre, 

amely mellett a korunk jelentős biztonsági környezet változásaival is számolnunk kell a 

gazdasági megfontolások mellett. [62][72] 

A magánbiztonsági szektorban résztvevők, mint a társadalom magánoldali 

védelmezői szintén szembesülhetnek a terrorizmus, a migráció, a robbantásos, illetve a 

„puha” célpontok elleni támadások közvetlen, illetve közvetett hatásaival.[17] 

 A kutatásom és a szakmai szempontok mentén folytatott tapasztalatszerzésem 

alapján a magánvagyon védelem témaköre a tudományterületek között sajnos nincs 

kellően megbecsült szinten, hazai szakirodalma a társtudományaihoz mérten csekély 

számú. [16] A tudományterület a biztonságtechnika és a biztonságtudomány oldaláról 

számos kiváló művel gazdagítja tudományos világot, azonban az élőerővel kevesebb 

kutatásban találkozhatunk. [9][10][11][12]  

Az élőerő képzésének-oktatásának fontossága kiemelt abban a biztonsági 

környezetben, ahol az állami szereplő is a rendvédelmi szektorban a professzionalizmus 

irányába, az oktatásra hangsúlyt helyezve fejti ki tevékenységét. [15]  

Az értekezésemben foglalt kérdések és eredmények arra nyújtanak választ, hogy a 

korunkat jellemző biztonsági kihívásokat a magánbiztonság oldaláról megközelítve 

hogyan tudunk egy szakmailag magasabb szintű, egy empirikus kutatás eredményeire 

támaszkodva, a meglévő rendszerre épített, fejlett magánvagyonvédelmet kialakítani a 

jogszabályi és a gazdasági környezet figyelembevételével. [21] 

A disszertációban foglaltak az alábbi kutatási előzmények gyakorlati tapasztalatait 

és eredményeit is tartalmazzák: 

− Az elmúlt több mint tíz évben különböző beosztásokban szolgáltam a 

rendvédelmi szektorban, amely mellett számos magánbiztonságot érintő 

területtel foglalkoztam. A tevékenységem során mindvégig a jogszabályok 

változásainak figyelemmel kisérése mellett a megrendelői oldal, a 

vagyonvédelmi vállalkozások és a végrehajtó állomány szempontjait is vizsgálni 

tudtam.  

− A kétezres évek közepétől a mai napig oktató-vizsgáztató feladatokat is ellátok a 

személy és vagyonvédelmi szakterülten dolgozók képzési és továbbképzési 

rendszereiben, amely mellett megtapasztaltam azokat az anomáliákat, ami miatt 

a jelenlegi lehetőségek felmérésére és megoldási javaslatainak kutatása mellett 

döntöttem. 

−  A Biztonság és Védelempolitikai Szakértő egyetemi és a Biztonságtudományi 

doktori tanulmányaim során mindvégig a biztonsági-magánbiztonsági kérdések 

vizsgálatával foglalkoztam a szűkebb és tágabb vetületeit kutatva, emiatt a 

szakmai gyakorlati tapasztalataimat ötvözhettem az értekezésemben feldolgozott 

kérdések tudományos hátterével. Az egyetemi tanulmányaimat kiegészítettem a 

humán kérdéskörrel összefüggő Emberi Erőforrás Tanácsadó mesterképzés 
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elvégzésével is, amely során elérhetővé vált az élőerős magán vagyonvédelmi 

kérdéskör képzési és fejlesztési szempontok mélyebb megértése és kutatása.  



II. CÉLKITŰZÉSEK 

 

A kutatás során igen fontos szempont volt a folyamatosan változó biztonsági 

környezetbe illeszthető kutatás, amely azonban nem lehet univerzális megoldás. A 

kutatások alapvetései a magyarországi kontextusban kezelik az élőerőben lévő 

potenciált, a humán oldal képzési lehetőségeit és a szektorban tevékenykedőkre váró 

feladatok megnyugtató kezelését. 

A korábbi szakmai életutam és a tanulmányaim során mindig azt vallottam, hogy 

a magabiztos felkészülés, és lehetőség szerint minden vetületet figyelembe vevő, lehető 

legszélesebb tervezés a kockázatok radikális csökkenésével jár együtt és ezért a 

kutatómunkámban is ezt az irányt képviselem. 

A megállapítások és eredmények, melyet a kutatás alapján fel lehet vázolni egy 

alaphelyzetet jelölnek a korábbi mérések csekély számának tükrében. E miatt nagyon 

fontos, hogy a jelenlegi kutatás nem egy ad hoc jellegű szándék legyen, hanem alapot 

képez későbbi kutatásokhoz és tudományos munkákhoz a területen. A felvételben lévő 

adatok újkeletűek, aktuálisak és rendelkezésre állnak a tudomány más kutatóinak a 

jelenlegitől eltérő elemzésekhez és tudományterület fejlesztési törekvésekhez. 

A jövőbeli célom alapvetően ennek a kutatásnak az eredményeit bázisként kezelni 

és a társadalmi, jogi és biztonsági változások elemzése után újabb kiegészítésekkel 

tovább felvételek és elemzések elvégzésével gazdagítani a szektor tudományos életét, 

közép és hosszú távon egyaránt. 

Értekezésem megírásával az alábbi részterületek kidolgozását tűztem ki célul: 

Dokumentumelemzési, logikai és empirikus kutatási módszerek segítségével 

feltárnom, elemezem és meghatározom: 

- A jelenlegi magánbiztonsági szektor biztonsági kockázatainak felmérését. 

- A vagyonvédelmi kockázatok elemzési módszerek problémáit. 

- Az élőerős vagyonvédelem képzettségbeli hiányosságai feltárását az új típusú 

biztonsági kockázatok ütköztetésével. 

- A magán személy és vagyonőr szakmai követelményeinek és tulajdonságainak 

meghatározását. 

- Szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása a magánszektorban lévő 

biztonsági feladatok humán oldalának magas ellátása érdekében a jelenlegi 

változási-fejlődési hatások tükrében.  

- A jelenlegi magánbiztonsági szektorban dolgozók fejlődési lehetőségének 

feltárását, milyen motivációval és milyen arányban használható a jelenlegi 

humán tőke egy új típusú kihívás tükrében 

Kutatási kérdések: 

1. Milyen elméleti háttere van a magánbiztonsági szektornak és hogyan 

fejleszthető a képzési oldal a 21. századi biztonsági kockázatok tükrében? 
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2. Milyen humán feltételek, módszerek jellemzik a magán vagyonvédelemben 

dolgozókat napjainkban? 

3. Milyen képességek, készségek állnak rendelkezésre jelenleg a biztonsági 

szektor vizsgált területén? 

4. Milyen munkahelyi elégedettség jellemzi a magánbiztonsági szektorban 

dolgozókat jelenleg? 

5. Milyen hatással voltak a magánbiztonsági személyi állományra az elmúlt évek 

változásai? 

6. Milyen belső hajtóerő, motiváció jellemzi a jelenlegi magánbiztonsági 

szektorban dolgozókat és milyen arányban van a képzésre motivált humán 

erőforrás a szektorban? 

7. Milyen változtatások szükségesek a képzésben a biztonsági kihívások 

aktualizálása és a jelenlegi személyi állomány állapotának tükrében? 

8. Milyen magasabb szintű képességekkel kell rendelkeznie az élőerőnek, az 

elvárható védelem érdekében? 

9. Milyen képzési lehetőségek vannak a hatékonyabb feladat végrehajtáshoz a 

magán biztonsági szektorban? 

10. Milyenek a jövő magán személy és vagyonőrének szakmai 

követelményei és tulajdonságai? 
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III. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  



Disszertációmban az általam kutatott és a fentiekben ismertetett témát – az 

elvégzett vizsgálatok elemzése és az eredmények közlése szempontjából – három 

egységre tagoltam. 

Az első egységben a szekunder kutatási szakaszban történeti és elméleti háttér 

vizsgálatát folytattam le, amely során áttekintem a főbb történelmi állomásokat, jogi 

változásokat, szakmai mérföldköveket és a 21. századi biztonsági kihívásokat kiemelten 

a kutatási témával kapcsolatban. 

A második egységet a primer kutatás kérdőíves módszerrel történő vizsgálatával 

és ennek értékelésével építettem fel, amely alapján megállapítható milyen a hazai 

magán vagyonvédelmi szektor jelenlegi állapota, szakmai helyzete, képzettsége, a 

fizikailag is közreműködő állomány kompetenciaskálája és, hogy a motivációs 

vizsgálatok eredményének fényében mennyi lehetőség van a már meglévő állomány 

későbbi alkalmazása során.  

A harmadik és utolsó egységbe a kvalitatív és kvantitatív módszerek, valamint a 

primer és szekunder kutatási munka eredményei segítségével egy új modellt hozok létre 

a 21. század magánbiztonsági kérdéseinek megnyugtató válaszára a személy és 

vagyonvédelem hazai állapota tükrében és megállapítom milyen lehetőségek vannak a 

meglévő állományban a fejlődési vonatkozások tekintetében. 

A kutatási célkitűzésekben ismertetett kérdések megválaszolásához az alábbi 

kutatási feladatok elvégzésével jutottam el. 

Tanulmányoztam a magánbiztonsági, rendészeti, jogi, andragógiai témájú magyar, 

angol és német szakirodalmakat. Az áttekintett irodalmak elemzését az értekezésem első 

szakmai egysége tartalmazza. Ezután mélyebben kitértem a magán vagyonvédelmi 

szakirodalom elemzésére. 

Kérdőíves módszerrel felmértem 133 fő részvételével a jelenlegi magán 

vagyonvédelmi szereplők szakmai helyzetét, tapasztalatait, az elmúlt időszak 

változásainak hatásait, képzettségét, érdeklődését, szakmai helyzetét, tudásvágyát és 

motivációit képzésük és továbbképzésük helyszínein. Ezekből kiemeltem a kutatás 

számára releváns kérdéscsoportokat. 

Kérdőíves kutatási módszer elvégzésével és elemzésével feltártam a mai magyar 

vagyonvédelmi munkavállalók hátterét és személyes, szakmai indíttatását a saját 

képzési szükségletükkel összefüggésben. 

A felvett kérdőívben hatásvizsgálatot is folytattam, amely az elmúlt évek 

változásainak eredményét mutatja a humán erőforrás többirányú vizsgálatainak 

szemszögéből. 

A helyszíneken személyesen felvett kérdőíves módszerek alkalmazása során 

konzultációt folytattam a részt vevő magánbiztonsági szakemberekkel és rövid 

interjúkat is készítettem, ezek beépítésre kerültek értékelésembe a megállapítások 

ütköztetése érdekében.  
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Országos Képzési Jegyzék rendszerébe illeszthető táblába helyeztem a 

vizsgálatokból született eredményre épülő képességeket és tulajdonságokat, valamint az 

ez által megalkottam a disszertáció részeként a 21. századi magán vagyonvédelmi azaz 

a Vagyonvédelmi Szakember koncepciót, illetve modell képzési és fejlesztési 

szükségletét.  

A 2007 évtől kezdődően rendszeres résztvevője vagyok tudományos 

konferenciáknak, ahol rendészeti- biztonsági szakemberek is rendszeresen beszámolnak 

tudományos eredményeikről és tapasztalataikról. A konferenciákon a szakterületemet 

érintően több előadást is meghallgattam, valamint konzultáltam az előadókkal, az 

általuk közreadott ismereteket feldolgozását követően felhasználtam kutatómunkám 

során, illetve a következtetéseket adaptáció útján értekezésembe illesztettem.  

Összevetettem azokat a tudományos megállapításokat, melyeket az empirikus 

módszerek, illetve a primer és szekunder kutatásaim során megismertem a lehetséges 

biztonsági kockázatokkal és kihívásokkal összefüggésben.  

Az eddig elért eredményeimet 2014-2017 között megjelent publikációimban [I.-

XXXI.] összefoglaltam és a szakmai közönség elé tártam.  

A fenti célok és kutatási kérdések megnyugtató megválaszolásához az alábbi 

feladatokat hajtottam végre: 

- tanulmányoztam a magánbiztonsági szektor történeti hátterét és kialakulási 

irányait,  

- dokumentumelemzés módszerével a magán-vagyonvédelem jogszabályi hátterét 

vizsgáltam a jelenlegi állapot tapasztalatának tükrében,  

- áttekintettem a 21. századi biztonsági kihívásokat a magánbiztonsági 

szempontok mentén, 

- vázlatosan feltártam a magánbiztonsági kihívások közül a humán erőforrás 

fejlesztéssel és képzéssel megválaszolható kockázatokat,  

- az általam elvégzett kérdőíves módszer hátterének vázolásával a kutatás 

reprezentációs értékét tártam az olvasó felé, amely során a vizsgált témák 

célszerűségi és ok-okozati szükségleteit megvilágítotam,  

- a kérdőíves felmérés elméleti és gyakorlati hátterével vizsgáltam a képzési 

előélet, motiváció, oktatási lehetőségek kérdéskörét,  

- a szakirodalmi és jogi kérdések vizsgálatát is elvégeztem a kutatás 

eredményeinek elemzése során,  

- értékeltem az elvégzett kutatás során az élőerős őrzésvédelem továbbfejlesztési 

lehetőségeit a jelenlegi humán oldal irányából vizsgálva, amely mellett 

javaslatot tettem a felmérés során rendelkezésre álló bázisról és a szükséges 

követélmények mértékéről,  

- a kutatás alapján megismert adatok támpontot adtak a jelenlegi oktatási és 

képzési rendszer helyzetének felmérésére, az alapjainak továbbfejlesztésére és 

az elkövetkezendő időszak minőségi és mennyiségi arányainak alkalmazási 

vetületeinek változtatására, 

- a kialakított képzési irányokat külön és egy képzési rendszerben is 

alkalmazhatóvá tettem az Országos Képzési Rendszerbe illeszthető, a kutatás 

során elvégzett vizsgálatokból született eredményre épülő, a biztonsági 

kihívásokra reagálni tudó, koncepcióba, amely a 21. századi magán 

vagyonvédelmi azaz a Vagyonvédelmi Szakember koncepció képzési és 

fejlesztési szükséglete, szakmai követelményeinek a jelenlegi képzési 
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szabályok mentén haladva,  

- a kidolgozott módszereket, programokat állami és magán felhasználásra szánom, 

de használói a szakterület művelői lehetnek a szektorban és ez által eredményei 

érthetőnek és alkalmazhatónak, továbbá a feltárt problémák megoldására 

általánosan érvényesek lehetnek.  

- A kutatás kezdeti szakaszán szembetűnő vonásként jelentkezett, hogy a 

szakirodalmi feldolgozások csekély számban voltak fellelhetők, valamint a 

hazai tudományos alkotások ezen belül is alacsony mennyiségben készültek el 

a vizsgált társtudomány területek viszonylatában. 

A kérdőíves kutatások között a humán oldalt jellemző alapvető szociológiai, 

megelégedettségi, hatástanulmány vagy motivációs témakörökben nem volt fellelhető 

reprezentatív adatbázis, amely a további elemzéseket megalapozhatta volna a jelenlegi 

állomány tükrében és ez által az általam felvett adatokról indulás lehetőségét biztosította 

volna. 
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IV. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

1. Bizonyítottam a munkahelyi megelégedettségi kérdéskör értékelése 

alapján, hogy nem ment végbe olyan meghatározó változás az elmúlt 

években, amely gyökeresen megváltoztatná a jelentkező negatív 

körülményeket a magán vagyonvédelemben. Megállapítottam, hogy a 

felelősség és az anyagi szorongás növekedése mellett a technikai 

eszközpark lassú gyengülése is megfigyelhető. A javuló feltételek között 

a munkaruhával való ellátottság és az egészségügyi ellátás fontos 

szerepet játszik, míg megállapítottam, hogy a vizsgált szektorban a 

kevesebb ellenőrzés és az információáramlás is emelkedő tendenciát 

mutat.  

2.  Igazoltam, hogy tanulási, képzési és továbbképzési lehetőségek nem 

elégségesek a vizsgált szektorban. Bizonyítottam, hogy a motivációs 

célok ugyan meghatározzák a képzési igény alakulását, azonban erre 

nincs a végrehajtó állománynak anyagi fedezete, ezáltal jövőképe sem. 

3. Bizonyítottam, hogy a személy és vagyonvédelmi feladatok ellátására 

kiképzett csoport többnyire középfokú végzettséggel rendelkezik. 

Megállapítottam, hogy munkájuk megtartása és a fizetésük emelése az 

egyetlen olyan motiváló tényező, amiért hajlandóak lennének további 

képzésekben rész venni. Igazoltam, hogy a fejlődni képes és magasabb 

tudásra nyitott személyek a vizsgált csoport felét teszik ki. A magán-

vagyonvédelemben dolgozók motiválható egysége a kutatási eredmények 

alapján felismeri a tudásszint emelésének szükségességét és fontos 

számára az érdekesebb munkavégzés.  

4. Igazoltam, hogy a minőségi munkavégzés elérése egy új képzési 

struktúra kialakításával, új tudás rendszerbe táplálásával érhető el. Ehhez 

kiemelten fontos a rendszerben lévő human erőforrás felhasználása. 

Továbbá bizonyítottam, hogy jelenlegi személy és vagyonvédelemben 

tevékenykedők közel fele alkalmas lehet magasabb tudásszint elérésére 

és megfelelően lehetne motiválni egy ilyen fejlődésre is. A már nem 

emelhető képzési szintű biztonsági személyzetre is fontos szerep hárul, 

az ennek a szakmai szintnek megfelelő statikusabb és alacsonyabb 

felelősséggel járó pozíciókban. 

5. Bizonyítottam, hogy a jövőben a meglévő végrehajtó személyzet elé kell 

tárni egy olyan képzést, amellyel minden szükséges tudást 

megszerezhetnek, egy olyan rendszert, amely a 21. századi biztonsági 

kihívásokkal arányos választ adhat. A motivációjuk fenntartásához olyan 

modellt kell megalkotni, amely segítségével magasabb fizetés kilátásba 

helyezésével vissza lehet ültetni az iskolapadba a dolgozókat. Ezt akár 

állami szereplő bevonásával, a belső hajtóerővel és rejtett képességekkel 

rendelkező állomány tagjaiból lehet megvalósítani.  

6. Megalkottam, a korábbi képzési rendszerek részleteinek és 

eredményeinek megóvásával a Vagyonvédelmi Szakember képzési 



13 

 

modelljét, amely leírja a szükséges kompetenciákat és követelményeket. 

 

V.AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGE  

 

1. A rendvédelmi szektorban tevékenykedő kutató és elméleti szakemberek 

számára ajánlom az általam elkészített kutatási eredmények használatát, 

amely alapot adhat a tudományos és a gyakorlati előrelépéshez naprakész 

felmérési eredményeivel. A kérdőívben felvett adatok objektivitás és a 

motiváció szempontjából releváns eredményeket és helyzetképet kínálnak 

a szektor egyes részeit kutatók számára.  

2. Az állami szektorban és a jogalkotásban dolgozó területek számára 

ajánlom a jelenlegi képzési rendszerek felülvizsgálatához a megállapított 

eredményeimet, amely a biztonsági felkészülés és a képzési-oktatási 

rendszer változása során irányt mutathat a jelenkori kockázatok 

felkészülési területeihez.  

3. Ajánlom a magánbiztonsági szektor képzésével foglalkozó vállalkozások 

jövőbeli felkészítési feladatainak optimalizációjához, valamint a szakmai 

kamara javaslattételi és álláspont formáló lehetősége támogatására a 

jövőbeli szakmai tulajdonság szükségletek és személyi feltételek 

kialakítása vonatkozásában.   
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