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Úi nemzetközi lritÜntetés
q hiztonsóg és renduédelem
terÜletén dolgozólt részére

2015-ben áz lBssA
kezdeményezésére, az
|APA és más nemzetközi
biztoísági szeNezetek
támogatasával a bizton-
ság területén dol8ozó
szakemberek é5 cégek
kiemelkedő teljesítmé-
nyének elismeréséÍe egy
úi kitüntetésrendszer
alapítására került soÍ.

olyan sÜrgető, mint jelenIe8,

a xxl. század elejétőlkezdve.
A bi,tonsági kockázatok és
veszélyek megsokszorozódá
sával az emberek biztonság'
érzete jelentősen csökken. A
biztonság kérdése órjási kihí'
Vás mindenki sámára és
minden eddiginél fontosabb
he|yet fogla l el az e8yén ésa
társadalom életében, az or
szások és különböző szerve-
zetek politikai tevékenYségé-
ben nemzetközi és nemzeti
szinten. Egyre nagyobb lét-
számÚ szakembert foglalkoz-
tatnak a hivatalos rendvéde]'
miszervek ésa privát bizton
sági szférában, szerte a Vilá-
gon. számuk előreláthatóIag
tovább emelkedik már a

közeljöVőben' Tehát a srakma
jogosan igényli a kivételes
teljesítmény és sikeres szak_

mai életpálya hivatalos for'
mában történő elismerését'
nemzetkózi szinten '

2 emberisé8 törté_

tonság iránti igény
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2015-ben az IBSSA kerde-
nrényezésére, a2 |APAés más
nemzetközi biztonsáei szeÍ

Vezetek támogatásáVa] a biz
tonság teÍületén dolgozó
szakemberek és cégek ki
emeIkedő teljesítményének
elismeréséÍe egy új kitünte
té5rendszer alapítására került
sor. ]ellegét tekintve a lovag-
rendekhez hasonló szel]eín_
ben és szervezeti struktúrá-
ban, mint kózhasznú, nonpro
fit nemzetközi szervezet ke
rÜlt bejegyrésre'

A sza kma i lovasrend elne-
Vezése: lnternational order
of Kni8hts of SecuÍity (Ma-
gyarulI Biztonság Lovagjai
NemzetköziRend)

A rend róVid neve| order
ofsecuÍiiy

RöVidítéseIo' s.
Logója:

Vezető testület összetéte_
le: neves, nemzetkőzi sza kem
bereket és szakmai szeNeze-
tek vezetőit kérték fel a bíráló-
bizottság Eáai sorába, amely
nek élén az a lapítíelnök á l|.

A kitüntetés adomá nyozá-
sára előterjesÍést nemzetkö_
zi va8y nemzeti biztonsági
szervezetek és Vál13lkozások

A kiiüntetés há romfokoza-
tú rendszert alkot|

a)shield of Security
b) ofijc€r shie|d of

Security
c) commander Shield of

Security
Az l' fokozat adható rna'

gánszemélyeken kíVül, a
b iztonsági sza kmá ba n tevé-
kenvkedő cégeknek Va8y
szervezeteknek e8yaránt'

ll.fokozatl
d) Star of Security Bronze
e) starof Security-sllver
f)Star ofSecurity - Gold
Ezt a fokozatot csak ma-

gánszemélyek kaphatják'
A kitüntetéseket előter

jesztési formanYomtatvá
nyokka l Iehet kéruényezni' Az
inierneten beérkező igénve'
ket a nemzetkózi ,sűri elbírá
lása alapján ítélioda a Vezető
testü]et és a díj beérkezése
utián a diploma, a2 igazo]Vány
és a kitűrő postai úton jut el
a kitüntetésben részesült sze
mélyhez.

Az átadást első jdősza kban
az aján ló szervezi, majd íoko_
zatosan ezt a szerepet átve_
szik 32 oBzágos szervezetel!
m€lyek a már kitüntetettek
bőlalakulnak'

Azok a s2emélyek, akik e
hat kitüntetés bármely foko'
zatát megkapják értelemsze_
rűen a szakmai lovagrend,
azaz az lnternatjona l oÍder of
Knights of security tagjáVá
Válnak.

lll. fokozat:
s) Gold Star of securitv

with Diamonds
h ) Kn ight Cross of SecLrrity
i) Knight Grand cross of

Security
A lll'fokozat magas kitÜn

tetései is a fenhékben ieírÍ

módon igényelhetőek, ame-
lyek már lovagi címmeljár
n.k' ÁtvételÜk személyesen
tödénik, az éVente e8y alka_
lomma megrende2endő
Order of Security Award
ceremonY és Gaá Dinner
(bál) ün nepélyes eseményen'
A diátadó ceremónia főVéd'
nóke a szuverén ciprusi Rend,
amelya Kard é5 csend Lovae
jainak elit lovagrendje.

A kjtüntetési d íja kból - az
összes ka pcsolódó költség le_

vonása után - fennmaradó
összeget a2 alapszabályb3n
Íö8zített e]Vek értelmében
szakmaí oktatásra fordítjuk,
elsősorban a biztonság, az
elsősegélynyújtás é5 a ka

tasztróíae hárítás területejn'
A kitüntet€tt személyel!

azaza Bizton5á8 Lovagjai Nem
zetköziRend tagjaia kü önböző
or5zágokban teljesen önál|óan
Ínűködneb kizárólag az orszá'

8os elnök 5z€Ínélyéhez szüksé

8es a központ jóVáhagYása. fu
o' 5' Rend tagjai számá ra nem
tervezünk lovagi köpen'!,t be
vezetni' A kitÜntetések, 3zaz a

rendi jelképek elegáns öltö
nyön, ilIewe hö|gyeknek a lka l_

mi ruhán, kosztümön tó.ténő
elhelyezése mesÍeleI a kitün-
tetés rangjához il|ő Vi5eletnek
és megjelenésnek'

PA.

A biztonság teÍületén dolcozó sakembePk teljesítménvét isméÍik él
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