
t t

b
7rq
bGlkhÍ IRiinüt€sto$



Töhh€k' mint testőrölt
lnterjú Prof. Popper Györggyel, az IBSSA

(lnternational Bodyguard and Security Services Association) elnökével

> Elnök úr, milyenjelen-
tős eseményt terveznek a

közeljöVőben Budape5-
ten?

- Jelenleg az IBSSA Nem
ZetköZi speciális Kiképző és
ToVábbképZő Tréningje, a Xl'

,,sEc-tember" 5zerVezése fog
lalja le időnk é5 energiánk e8y
részét. lmmáron 11' alkalom
mal kerül sor az lBssA Főha-
diszállása szervezésében szö
Vetsé8ünk leg5zínVonala5abb
és legsikeresebb nemzetközi
szakmai továbbképzésére. A
,,sEc-tember" elneVezé5ű tré-
ninget a civil szféra magasan
képzett és eli5mert oktatói,
VaIamint biztonsági szakem
berei részére hoztuk |étre _
kÜ|önöS tekintette a személy
védelem átfogó elméleti és
gyakorlati oktatására _ ameIy
képzés minden éV szeptem
berében kerül megrendezés-
re. Nagy örömÜnkre szolgál,

hogy ez a nemzetközi tová bb
képzés rangot és nagy nép-
szerűséget VíVott ki szakmai
körökben'

> Megváltozott a képzés
időpontja, s a ,,sEc-
tember" ezúttal október_
ben lesz megtartva?
- lgen, technikai okok miatt

a szokásos szeptemberi idő-
pont megváltozott, idén _ e]5ő

alkalommal _ 2012' október
22_27' között keri]L sor a spe-
ciális képzésre Budapesten, a

BelÜgyminisztérium - oktatá-
5i, KépZési é5 TUdományszer-
vezési Fői8azgatóság objektu
mán é5 támogatásáVal.

> Hogyan tevődik össze
a ÍésztVeVők köÍe?

Összesen 10-15 országbó|
jó| képzett külföldi résztvevők,
köztük SWAT oktatók és rend-
védeImi vagy katonai kiképzők
is érkeznek tanulni. Természe-
tesen ma8yarok i5 jelezték
részvételi 5zándékUkat, az e ő-
ző évekhez hason óan' Várjuk
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,,tanUlóként" azokat az oktató-
kat, akiken a civil biztonsá8
területén dolgozó szakembe
rek képzése múlik Vilá8szerte'
A résztvevőknek ]ehetőségL]k
iesz _ ezúttai is, mint az előző
években _ hogy az egy hét
alatt különféle szakmai e|őadá
sok keretében tökéletesítsék
tudásukat, nemzetközi szinten
bőVít5ék ismereteiket és széle_
5ítsék látókörüket'

> Kiket kértek fel okta-
tásra és honnan érkez-
nek?
_ ldén is Európa, az UsA,

Valamint a KöZel- és TáVol-Ke_
let leejobb kiképzői, mester
oktatói, jól ismert, és maga-
san képzett nemzetközi sZak-
értők, rendórsé8i, SWAT és
biztonsági oktatók vezetésé_
Vel történik a képzés' Teljes
bizonyos5ággal állíthatom,
hogy éppen a kiképzők rend-
kívüli felkészültsége és óriási
nemzetköZi tapasztalata
alapján eZ a tréning Magyar
orszá8on a civil biztonsági
szféra legmagasabb szintű
képzése.

) Sir John Dora tisztele-
tére szervezik ezt a kur-
zust. Milyen kapcsolat
fűzte őt az lBssA-hoz?

- lgen, a Xl. ,,SEC-
tem be r'' képzést sir John

Dora emlékének ajánljuk,
aki már sajnos nincs közöt-
tünk,2005-ben hunyt el. ő
az lBssA tagja Volt, s a Világ
egyik le8jobb testóreként
tartották számon ' ígV sze_
retnénk megem lékezni az
ő rendkíVÜli szakma i élet-
útjáról és a biztonság terü-
letén kifejtett professzio
ná lis munkájáról. Nagyon

sok híresség bízta életét é5
bizton5ágát sir Johnra,
csak néhány nevet említve:
a szaúd-arábiai királyi csa-
lád tagjai, stephanie mo-
nacói hercegnó, steVie
Wonder, Sa ma nta Fox, To-
ny curtis és Mohamed Ali.
Köztudott, ho8y sir Joh n
Dora Máltai Lovag (KMFAP)
volt, aki igazi lovaghoz

mé ltóan élt é5 dolgozott
mindenki megelégedésére.
ot példa képnek tekintjük
a biztonsági szakma képvi-
selői számára.

A Xl. ,,SEc-tember" nemzet,
közi speciális képzés informóci-
ós onyaga megtololható oz
l BssA h on ] q pjó n : www' i bssa' h u
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