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Baranya megyében a Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya és az SZVMSZK megyei
szervezete közös szervezésében –együttműködve a Gyógyszerész Kamara megyei szervezetével –
került sor a találkozóra. A kamara megyei szervezete székhelyén tartott rendezvényen 20
gyógyszertár képviseltette magát.
A rendezvény célja az volt, hogy felhívja a gyógyszertár vezetők figyelmét mindazokra a biztonsági
kockázatokra, amelyek fenyegetik e kereskedelmi egységeket. Továbbá, hogy rámutasson azon
megoldási módokra, melyek optimális szintre csökkenthetik a biztonsági kockázatot.
A megnyitót követően Dr. Ambrus Zoltán r. alezredes, a BMRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője tartott
bevezető előadást. Ezt követően Dr. Liebhardt László pszichológus foglalkozott a konfliktuskezelés
kérdéseivel, majd Czilják József a Kamara megyei elnöke előadásában a biztonsági kockázatelemzés
és a magánbiztonsági ágazat részvételének helyéről – jelentőségéről hallhattak előadást a résztvevők.
Az előadás keretén belül tájékoztatást kaptak arról is, hogy a vagyonvédelmi kamara hogyan tud a
segítségükre lenni.
A Polgárőrség biztonsági szintet növelő lehetőségeit Tóth Tibor a szervezet megyei elnöke vázolta fel.
Ezt követően az elektronikai és a mechanikai védelem lehetőségeiről tartottak tájékoztatót a
szakterületekről megjelent vállalkozások képviselői. Ezen belül a mechanikai védelemnek a biztonság
rendszerében betöltött szerepéről Naszvadi Pál ny. r. alezredes tartott előadást.
Az előadók kihangsúlyozták a törvényesen működő szolgáltatók igénybevételének előnyeit,
annak szükségességét. Kiemelték továbbá, hogy a kockázatelemzés és a szükséges megoldási módok,
eszközök, rendszerek kiválasztása szaktevékenység. Nem célszerű kellő szakismeret nélkül megoldási
módot keresni, mert az vagy túl drága lesz, vagy azért lesz pazarló, mert nem tölti be kellőképpen a
szerepét.
A rendezvény szünete úgy lett megszervezve, hogy a résztvevők megtekinthessék a technikai kiállítást,
és eszmecserét folytathassanak a kiállító technikai vállalkozások képviselőivel.
A résztvevők olyan kiadványokat is magukkal vihettek, ami szintén segítségükre lehet a biztonsággal
kapcsolatos döntések során.
A találkozó eredményére alapozva, további hasonló rendezvények megszervezését tűztük ki
célul.
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