Rendszerváltás és Korszakváltás a
Biztonságvédelmünkben is!
***
Együtt szervezzük meg a Negyedik Magyar Köztársaság új,
emberközpontú, XXI. századi Biztonsági Rendszerét!
***
A biztonságvédelmi tervezésünk egyedülállóan új módszere!
Összegzés
A 2014-es országgyűlési és önkormányzati választások igen kiélezett, a demokratikus köztársasági
államformát is megingató, intellektuális polgárháború közepette lesznek várhatóan megtartva. A
demokratikus ellenzékiek rezsim, korszak és rendszerváltást kívánnak végrehajtani, ha hatalomra
kerülnek. Ennek keretében, ehhez csatlakozva, adom közre azt, hogy rendszer és korszakváltásra van
szükség a biztonságvédelmünkben is.
A Negyedik Magyar Köztársaság új Alkotmánya és jövőstratégiája stabilitásához egy új, innovatív, a
XXI. századi biztonsági kihívások hatékony megelőzésére és kezelésére gyors, rugalmas, gazdaságos,
feladatorientált és jövőálló Biztonsági Rendszerre van szükség, szakítva az elavult szemlélettel és
gyakorlattal.
A (nemzet)biztonsági tevékenységnek a megelőzésen alapuló védelmi és érdekérvényesítési szerepe
döntő egy nemzet életképességének a fenntartásában!
Egy új Biztonsági Rendszer alapvető feladata a Negyedik Magyar Köztársaság adófizetőinek
nyújtandó állami biztonsági szolgáltatás optimalizálása, a nemzeti értékek védelmével és a nemzeti
érdekek érvényesítésével együtt.
A MAGYAR biztonság egy és oszthatatlan, így kizárólag egységes, integrált biztonságpolitikai
célkitűzésekkel, biztonságtudatos (rendszer)szemlélettel, megfelelő hazai és nemzetközi
együttműködésekkel, társadalombarát kommunikációval kell megszervezni, irányítani és működtetni
oly módon, hogy a követelményeknek arányban kell állni a támogatásokkal.
Egy új biztonságvédelmi tervezési módszerrel lehet és kell az új Biztonsági Rendszert létrehozni, mely
egy Biztonsági (Kompetencia) Mátrix rendszeren alapul.
Az új Biztonsági Rendszert egy egységes, integrált Védelmi Minisztérium keretében lehet a
legcélszerűbben megvalósítani, tekintettel az össztársadalmi érdekre.
A Biztonsági Rendszer meghatározó szereplői a hivatásos és nem hivatásos szakemberek, akik
gyakran életveszélyt is vállalva, végzik munkájukat. Az alapjogaik korlátozásainak és többlet
kötelezettségeik vállalásának arányban kell állni a társadalom anyagi és erkölcsi megbecsülésével
annak érdekében, hogy valóban és érdemben számíthassunk Rájuk.
A 2010-ben kezdődő kormányidőszakban hozott, biztonsági szakember ellenes jogszabályokat,
intézkedéseket, mint például korkedvezményes nyugdíj megszüntetését, a szolgálati járandóság
megadóztatását, a jogos kedvezményeik megvonását, a szakmai szakszervezeteiknek a megszüntetését,
a megfélemlítésüket, a semmisségi törvényt, stb. azonnal módosítani kell egy új kormányciklusban.
A biztonsági szakembereket haladéktalanul rehabilitálni kell és olyan életpálya modellt illetve
kárpótlást kell biztosítani számukra, mely reálisan kifejezi a társadalom többi tagjának védelmére
alapozott értékítéletét, társadalmi megbecsülését illetve rangját.

