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Köszönöm mindannyiuknak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Nagy öröm számomra, hogy a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara
Fejér Megyei Szervezete adhat otthont ennek a biztonságot szolgáltatók körében is érdeklődésre
számot tartó szakmai rendezvénynek.
A szakmai Kamara ezzel együttesen a Megyei Szervezetünk 5 éves választási ciklusa az év
végével fog lezárulni. Az elmúlt öt évben számos olyan szakmai rendezvényt szervezett a
megyei szervezetünk személy-vagyonvédelmi, biztonságtechnikai és magánnyomozói
tagozata, ahová nemcsak a kamara tagjait, a magánbiztonságban dolgozó szakembereket,
hanem a biztonságot szolgáltató állami, önkormányzati, magánbiztonsági és egyesületi
szervezeteket, azok képviselőit is meghívtuk ezzel is elősegítve az egymás tevékenységének a
megismerését a közös céloknak megfelelő összefogást.
Mi is lehet a legalapvetőbb közös cél. Ha megvizsgáljuk a biztonságtechnikai összetett szó
előtagját máris annál a szónál vagyunk, hogy biztonság.
Mi is a Biztonság? Bonyolult, nehezen meghatározható fogalom. Azt a kutatások
bebizonyították, hogy a fiziológiai szükségletek után az embernek a biztonságra és védelemre
van leginkább szüksége. A témával foglalkozók mindegyike által elfogadott definíció nem
létezik. Talán az röviden elfogadható, hogy a biztonság „az „ország lakosságának és
alapértékeinek mindennemű fenyegetés elleni megóvása”

Nos az itt lévő különböző szervezetek (Önkormányzat Honvédség, Rendőrség,
Katasztrófavédelem, Tűzoltóság, Magánbiztonság), nagyon fontos közös feladata a minél
hatékonyabb és eredményesebb biztonság szolgáltatása.
A pilótanélküli repülőeszközök népszerű nevükön a drónok, a folyamatos technikai fejlődésük
és az általuk nyújtott lehetőségek eredményeként egyre inkább a hadi, a rendvédelmi, a
katasztrófavédelmi, az ipari, a szolgáltatói és kereskedelmi szervezetek érdeklődésének a
központjába került, de hatalmas az érdeklődés a hobbi célú polgári felhasználók körében is
A Wales-i Egyetem professzorának Prof. Ken Booth értelmezése szerint „A biztonság az
amivé tesszük”.
A felelősség tehát rajtunk van. A megyei szervezetünk elnöksége úgy gondolja, hogy mint
köztestület úgy tudja a leghatékonyabban elősegíteni a biztonságot szolgáltatók munkáját, ha
olyan szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervez, ahol egyrészt a szakmai fejlődés
legfrissebb vívmányairól kaphatnak autentikus előadóktól tájékoztatást a résztvevők, másrészt
pedig az ismeretszerzésen kívül alkalom nyílik a kapcsolatépítésre is.
Ezt a közöst célt szolgálja a mai szakmai rendezvényünk is, aminek a témája a pilótanélküli
repülőeszközök a drónok. A szakmai program házigazdája Németh József biztonságtechnikai
alelnök úr akit egyben fel is kérek a mai napi szakmai program ismertetésére és a moderátori
feladatok ellátására.
Tartalmas sok új gondolatot ébresztő eredményes szakmai napot és kapcsolatépítést kívánok
minden résztvevőnek.
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