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Biztonság-tudatosság,  

avagy biztonság mindenekelőtt 
 

 
Speciális szolgáltatás: 

 
tanácsadás, személyi védelem, vállalati 
biztonság menedzsment, rendezvények 
biztosítása, oktatás, kiképzés 
 

 
A szolgáltatást nyújtó/ reprezentáló 
szakember neve és szakképzettsége: 

 
Horváth Sándor szakértő 
 

 

telefonszáma: 
 

+36 1 466 5978 

 

e-mail címe: 

 

horvath.sandor@baptistasegely.hu, 

hosok@baptistasegely.hu 

 

Szervezet neve:  

 

Baptista Szeretetszolgálat, Biztonsági csoport 

 

Szervezet elérhetősége: 

 

1065. Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57/1.  

www.baptistasegely.hu.  

 

 

A rendészeti szakember és egykori békefenntartó katona, aki a világ számos 

háborús országában, közöttük Kambodzsában és Angolában is szolgált, 

rendszeresen tart felkészítéseket humanitárius szervezetek munkatársai és olyan 

újságírók számára, akik veszélyes helyeken végzik feladataikat. Jelenleg a 

Baptista Szeretetszolgálat biztonsági tanácsadója, a „Túlélés – Fókuszban a 

biztonság”, illetve az „Amikor beüt a ménkű” (megjelent angol fordításban is) 

című könyv és a biztonsági GO&PLAY kártyák szerzője. Ő volt 

az egyik személyi testőre Chuck Norrisnak, amikor 

a színész 2018-ban a segélyszervezet 

vendégeként Budapesten járt. 
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A világban zajló negatív változások felgyorsulóban vannak, ezek pedig kihatnak az 
emberek általános biztonságérzetére utazásaik során. A gazdasági válságok, a politikai 
események forradalmi hevületű hatásai, az éghajlati változások és az emberi kéz által 
okozott katasztrófák miatt a világ egyre kevésbé biztonságos. Gondoljunk akár a már-
már rendszeressé váló öngyilkos merényletekre Európa több országában, az afrikai 
eseményekre, az egyre gyakrabban előforduló földrengésekre, áradásokra, ipari 
katasztrófákra, cunamikra vagy akár felidézhetjük a kilencvenes években a 
szomszédunkban tomboló délszláv háborút is.  
 
Manapság gyakorta hangoztatott jelszó az öngondoskodás, melynek az élet számos 
területén helye van, így van ez a biztonsággal is. Elsősorban mindenkinek saját magának 
kell megtennie a megelőző lépéseket szűkebb és tágabb környezetének biztonsága 
érdekében. Miért fontos ez? Egy biztonságos élet kialakításához az állami hivatásos 
rendészeti szervek, valamint egy vállalkozás keretében végzett biztonsági tevékenység 
és az önkéntes polgárvédelmi szervezetek áldásos munkája mellett fontos szerep jut az 
állampolgárnak is. Nem állhat minden állampolgár mellett rendőr. Másik fontos tény, 
hogy rendkívüli eseményekkel az esetek többségében az egyének, az utazók, a 
közemberek találják szembe magukat, nekik kell olyan alapképességekkel, készségekkel 
és szemlélettel rendelkezniük, hogy képesek legyenek az adott krízishelyzetben a 
megfelelő válaszlépéseket megtenni. 
 
Horváth Sándor nem először ragad tollat, hogy megossza gondolatait a személyi 
biztonságról, a felkészülés, a megelőzés és az éberség fontosságáról.  Túlélés – 
Fókuszban a biztonság című könyve 2013-ban jelent meg, amely vegyes hasznosítású, 
civil-katonai túlélési kézikönyv volt. Erre alapozva 2016-ban jelent meg GO& PLAY 
biztonság-tudatosító römikártya magyarul és angolul.  Az Amikor beüt a ménkű – 
Gondolatébresztő egy biztonságtudatos élethez című könyv, valamint annak angol 
fordítása 2019-ben látott napvilágot, és a legtöbb hazai és nemzetközi e-book áruházban 
elérhető, letölthető. 
 
Habár a szerző főként saját rendészeti és külmissziós tapasztalatait (Kambodzsa, Angola, 
Koszovó, Szerbia és Montenegró, Izrael-Palesztina) dolgozta fel, mégsem szégyellte a 
témákban járatos katonai, rendőri szakemberek segítségét kérni, akik a könyveinek 
különböző fejezeteinek lektorálásában is részt vettek. Horváth Sándor a humanitárius 
segítségnyújtás területén is szerzett tapasztalatokat a Baptista Szeretetszolgálatnál, 
immár hatodik éve vesz részt rövidebb-hosszabb idejű humanitárius feladatok 
menedzselésében belföldön és külföldön.  
 
Munkatársaival igény szerint szervezik a segélyszervezet 
vezetőinek szállítását és személybiztosítását, felügyelik 
és szakmailag koordinálják az úgynevezett 
központi irodákban felszerelt 
biztonságtechnikai eszközök zavartalan 
működését, az állandó belépési 
engedélyek kiadását, a kulcsok 
kezelésének, kiadásának rendjét.  
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Együttműködve az adott intézmény, logisztikai bázis vezetőivel segítik a biztonsági és 
vagyonvédelmi koncepció, szabályozók kialakítását, vagyonvédelmi elemzéseket 
végeznek, igény alapján javaslatokkal, tanácsokkal szolgálnak az intézményi vezetők 
felé. Az emberkereskedelem elleni tevékenység területén ellátják a szállítási és 
menekítési, valamint az úgynevezett „védett házak” vagyonvédelméhez kapcsolódó 
feladatokat. A biztonsági csoport tagjai a szakterületük alá eső témakörökben, 
nemzetközi pályázatok végrehajtásában is részt vesznek. Koordinálják a „Tisztelet a 
Hősöknek” program keretében megvalósuló eseményeket, valamint kapcsolatot 
tartanak fenn a hivatásos belügyi szervekkel. 
 
A vízumkényszer eltörlésével és a gazdaság fejlődésével egyre több honfitársunk 
engedhette meg magának, hogy külföldre utazzon turisztikai vagy munkavállalási céllal. 
Idővel az utazások célpontjai egyre távolabbiak lettek és sokan ma már Európán kívüli, 
„egzotikus" tájakra utaznak. A gazdasági helyzet javulásával egyre több magyarnak válik 
ez a vágy valódi lehetőséggé. Megjelentek az igények a kifejezetten „kalandor", kihívás 
jellegű utaztatásokra is. A média képviselői gyakran küldik tudósítóikat 
válságövezetekbe, a segélyszervezetek és speciális mentőegységek munkatársai is 
sokszor válságövezetek frontvonalában végzik munkájukat.  
 
A jelszó, amit a zászlóra tűztek: „Biztonság mindenekelőtt”! Horváth Sándor és 
munkatársai kérésre hasznos tanácsokkal szolgálnak a hozzájuk fordulóknak. Az utazási 
tanácsokon túl megpróbálnak iránymutatással szolgálni akár a mindennapok során is 
alkalmazható információkkal, tanácsokkal, hogy lehetőség szerint mindenki felismerje 
és megelőzze a veszélyt, és ismerje az arra adandó helyes válaszokat.  
 
A megfogalmazott útmutatók a missziókban és Horváth Sándornak, saját utazásai során 
szerzett élettapasztalatain és tudásán alapszanak. A szakértő hangsúlyozza, hogy az 
általa elkészített útmutatókat, ajánlásokat általában senki ne szabályként alkalmazza!  
Mindig használja józan ítélőképességét, kombinálva a leírt iránymutatásokkal. Hiszen 
nincs két egyforma szituáció és nem is lehetne felsorolni az összes lehetséges variációt, a 
helyes megoldásokat. A körülmények mérlegelése után, néha pillanatok alatt kell 
meghozni a helyes döntést. Nem szabad elfelejteni, hogy egy utazás nem veszélytelen, 
ezért arra fel kell készülni, hogy csökkenhessen az áldozattá válás veszélye. 
 
A szociális munka, a szociális szolgáltatások nyújtása során a szakemberek gyakran 
kerülnek konfliktushelyzetbe. Ezek egy része egyszerű nézeteltérés, amit általában a 
szakember tudásával, rutinjával kezelni tud. Ugyanakkor 
nem ritka a tettlegességig fajuló vita, az ügyfél által 
elkövetett bántalmazás, illetve a verbális 
fenyegetésen túli veszélyeztetés. Egy 
figyelmeztetés a sorstól:  
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2018. július 11-én a reggeli órákban a Pest megyei Inárcs egyik hivatalának dolgozóját 
ügyintézés során egy férfi megkéselte. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 
helyszínen életét vesztette. 
 
Nem mindegy tehát, mennyire felkészült szakemberek gondoskodnak a hivatalokban, 
vagy más területen dolgozó szociális munkások biztonságáról, akik gyakran olyan 
környezetben kénytelenek tenni a dolgukat, ahol nem ritka az elkeseredett, vagy bódult 
állapotban lévő ember, ahol gyakori az agresszív viselkedés, az erőszak. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


