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ORSZAGOS PALYAZATOK 2OI 3
A biztottságvédelhi és biztonságtechhíkoi szakma legjobbjai számárc kiirt páIyázatunk alábbí két
kotegórÍájában: 

',Az 
év biztor'ságvédeluí szakembere 2oI3", valahint ,'Az év testőre zol3,' kategóÍiókban

az eredmér'yhirdetésre hagyományaíhk szeriÍt - a MdgyaroÍszólgí Biztonsági vLzetők Egyesailetéhek 2ol4.
évi évnyító Xv' KonfzrenEiájáh március z7'én' siófokon - kgriilt sor' Pályázatainkat a Magyarotszógi
Biztorrsági vezetők Egyesiilete (MBVE)' o szeméIy-' vagyorrvédelhi és Magánnyomozói szakmai Ka ara
(szvMszK), a Nemzetközi Testőr- és Biztonsági szolgáIaaok szövetséqe (lBssA) táltlogaata.
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AZ EV BIZTONSAGVEDELfuI SZA(EIiBERE 2O]3
Dn s]NKA lVÁN

BAT Pécsi DohónygyóÍ Kíl'
- biztonsóqi igozgo'ó

ll!ogyoÍotszdq HolvóloÍszóg lelÜleli
bizlonsdgiÍelelőse

AZ EV TESTORE 2OI3
s RA GYUtÁ

Vogyonvédelmi céq lulojdonoso és ügyvezeiője . FlJTlJREAL Holdinq zí
Bizlonsógi igozgolójo . lBssA MogyoÍ szekció lövészeti bizollsdg, lllelve

o Klov lMogo bizottsóg elnöke . szvlvlszK Pest lvlegyeiszeÍvezetének vóloszlósi
bizollsóg ehöke . Élőelős bizollsóqielnöki poszlokol lölt be o komoÍóbon

r DR' slNKA NÁN
20l0'ben csolokozoll o BÍilish Amerlcon
Tobocco'hoz' o rnogyoíorszóg Vóllo otb]z

lonsÓg felodoto melell egy éVig oz oszt
Íok, két éVe pedig o horvÓtlÓÍscég secuÍi1y

Íelodo1o is hozzd 10rtoznok'
A lovoy] éVben sikeresen menedzselte oz

o opjoibon ólolokuló dohanyérlékesíiés pi
oc kockózolo]t' A beveze|ett lnlézkedéseknek
köszonhetóen obbon oz idószokbon' orn koÍ

orszógszerle Ín ntegy ÍélszóZ Nemzel Do

hónYbolol robolok ki, o tórsosóg doloozóil
egyetlen hosonló ollrocilós s€m éÍle

Ezenleodo1oi melellÍoyomotoson konlÍol

lÓ lo o lÓÍsosóg ÚjiÍodohozónok kio okildso
soÍdn fe meÍÜ l osszes szokmoi Íelodolot is
A cég |Öbb, m]nt szóz kolégóiónok VoÍosok

köztj ólkÖliÖzie1ése és o biz1onsÓgos rnL]n_

kokórÜ ménvek kiolokítóso sorÓn odo1l

szokn]o 1órnogolós segílségéVel sikerÜ l
ÍnegloÍlon o szŰkre szobolllervezés és k'
V]lelezés hotóÍidókel'

A iegnehezebb Íeodol novembeíe morodl,

omikoÍ o BAT kényle en Volt megvó n ]80
munkolóÍsótó. A csopoÍlos étszóm eépÍés

nogyon oopos elókészilésl és o íolyomoT
solón szükséges moximdls Íex b liiósl gé

nyello securlytól, omely elvórÓsnok o bz
lonsóg részleg irónyÍósóVo morodékTolo

nule egei letl

FI SIRA GYULA
A civi Vogyonvédelernben ]993_bon, min1

egYénj Vóllo kozó kezdeli el dolgozn]' Ekkor
o NépnrÚVészet és Hózipor szoveTkezel
Vd lo ohÓ oz igozgoló meleil telesilelt sze
méyvéde mi Íelodoiokol és Vogyonvédelm
Íelodo|okko kopcsoolos 1eendókei is e ldt
tolt
19971ő o FundY édesjpor cég blztonsógi
igozgotó lelodoto]t dTto e o Fo koÍl Rl'Vel
egyidóben E]ij oz dóponllól Íogvo lr,'lo_

gyororszóg gozdosoq é etél rneghotórozq

egyik pÍorninens személyének VégzetÍ Vo

oyonvéde rni és szeméWédelmi Í€lodoTo

ko1.

]9g9 ó1o oktíV togjo 02 BssA_nok, Volo

minl o Nemzetközi specó is k képzó és 10

vóbbképzó lÍénino (SEC_témbeD o apító
Togjo

A Pesl lvlegyel szokmo komoro logjo,
l999 lól oz élóeÍós b zollsóg rnLrnkÓjóbon

Vesz Íészt, késóbb, mint bzol1sóg enck
do gozoll és jelen eg o VóloszlÓsi b ZollsÓg
elnÖkekénl Végz o Íe odolokol
l999 lólfolyamoloson Íészi Vesz Veísen,y'e

ken, szokmo képzéseken. Az elsó idókben
m]nT rész1vevó, mos|onóbon, minloktoJó és
szeÍVezó.
2000 lól lóÍsóVol, Hü ber Jánosso me!
olopítoilo o Hűség 2000' lletve o HUSeg

SecUÍilV Vogyonvéde mi KÍ1'-kel siÍo G7U o

és cége Íoyomoloson rendez lÖVészet VeÍ

senyekel BUdopeslen és Vdéken, ome]yekÍe

oz orszóg minden lészébó érkeznek raszi.
VeVők, szokmón belÜ iek, ]l]elve kLr so
omo|őr résztvevók
2000 ben elvégezte oz "lsÍoe i colleg. i!r
Securlfy ond nvestigoTion' oz zie2
Biztonsógi és NYornozói Fdisko Ói €bb:n
oz dószokbon 10 Ó kozo1t o Krov Mogo lUZ_

dősportio, omelynek oopjol Dr Ror!,

KlugeÍ nemzeikózi mesleroktolólÓ sc]a'_
toilo e oz lnTernolionol BLdo Acodrnr-
nÓl
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* U_ÁA'-loan
JélenÍős lolődéslől szdnolhdlunk he oz lBssA nenzelközl kpzésl tevékenysagében' Az
Ane kdl Egyesüll Állonokb\n levékenykeoő !'ssA képviselijk és okliv logol! több áves in-

Szövetségiink hírei
Ínós szokÍnoi €s€mé]ryeinek ebonyolilósÓÍo' ho

nem olkolmos heyszine ehel0z lBssA bizionsÓ
gi kép2éseinek is

lgény szernl elrelóség Von orÍo' hogy o kÜ Ön_

bÖzósportigoL Vogy 0 horc mÚVészelek 
'eÍi]leiéÍól m€ghivjók oz Egy€sÜi Álomok eqiobb

ÍnesleÍeil de teÍmészetes€n €h€]séleg hogy ki_

zóró o! oz edzőtóboÍozósro kUtozÓk Velyék
gényb€ oz objektuÍnol'

! Ugyoncsok FlordÓbon, Foít Ldu.leÍdgle-en,

Kúos Anilo' az BssA nemzelkÖzi koordinótoro

szervezésében 02 év sorri Íolyomoicson zojlk
mind€n szinlÚ bÚVÓÍOklolÓs és lovÓbbképzés'

Volom]nl ÓlloÓnos (EFR EÍreÍoency Firsl Res'
pondeD és speciÓhon vízj esőseqély ryúiiós
kép2é9 helyi szokefirbeÍek és elisrneÍl képzés
szeÍVez€t€k bevonÓsÓVo]. A kurzust kóveÍően o
s k€r€s VizsgÓt ieil részlveviknek o diplomÓl és

oz iqozolvónyÍ ozonnol k odidk oz ileiékgs hoiÓ_

srook Ezek o kép2ések€gyén és csoporlos ÍoÍ'
mÓbon is igénvbe V€h€lók

r BÓÍmely lBssA okioiÓs eseiében o szeÍvezők

lenzfv olőkeszÍlő nunkúJa elednényekppen o bElonsógi terileten' lllelvo d holci
nÍ]vészelek vooolkozlisljbal ielenfuisen növekeden és szélaseden g képzési es edzőlábo-

lozásl léhetősegex smno'

^ 
lezdeménvezes o MoovoÍoÍszoqon s ]o

r'l^ sÍnen Ka D€lacuenaki1opzomssiet oz
lBsSA UsA kópv se ójén€k érdeme, ok lÖbb olko

lommo Voll o BudopesÍen évenl€ megrendez€tÍ

"sEcJembeí Nem2eikó2i speciÓl s szeiré]yvé
delmiTovóbbképzések eoy k V€zeló kikép2ó]e

Eszo k KolojinÓbon, chorloile VórosÓbon 02ó irÓ

nyílósóVol végz k Ío yomoioson SWAT nsÍlkto
rok és Jogok lovÓbbképzéséi, \'o omini spec]Ólis

]es]óÍÖk és egyéb bizionsÓgi szokembeÍek kép_

zésé|' A kuÍzUsokÍo igény sreÍnl €Urópo, így

nrogyor BSSA togok is je enTkezheTnek.

Az okioiós egylk helyszín€ o Goslonlo'bon
(Észok Koro ino) lolólrolÓ ]BssA kiképzóbóz]s,

orne]V €qyÚlio] helikopl€res klképzókÖzponi 9
íg\7 lehelóség Von he ]kopleÍv€zeles elsoiÓiliÓsÓ_

Í0 és kÜlÖnbÖzi llpLsÚ helikop|eÍel kombnÓll
képzés€n Vo]ó Íószvól€lr€ is'
l Floridóbon, o MexikóiÖbÖb€n Í€kVó sorosolo
vóÍosóbon 2014 ópriis €ejénjÓ íelszere t, mln_

den korszeÍú lgényl ki€légÍli HoÍcÍnÚVészeli

KÓzpont nyí k oz BSSq fordOi képviseLőnek

A mogyol szÓímozósú TölöI! Ta'I/ás, Jiu Jitsu
Mestel és Loub Jónos, Kyokushlnkdi Korote ak
loló nÍoÍÍnÓciÓi szeÍjnl oz objekium ideÓl s Íelte_

tel€k€1 nyÚjt n€mcsok o horc mÚVészeleL kü2_

dósporlok bórm€lyk VólÍojo edzőlÓboÍoinok és

o részlvevók jgénye szeÍinl ked'
Vezményes ÓÍon szóllóst fudnok bz_
losÍlon o képzés he yszinéhez kÖzel'

Tovibbi elönv, hogy vo oÍnennyl kur
zus ÖsszekOpcsolhoió csolÓdi nyoro

Óssol s' lMio oll nopkÖzben zoj k o

képzés o jelentkező részvé]elóVe, o

csolódlÓbb Íogjo színvon o los lu risz_

ikoi pÍogÍorirokon Vehet rész' Vogy

sÍondolÓsso, pihenésse |ölihei el
oz idii oz Allonl ÓceÓn poriiÓn, 0,

UsA L€gdéibb' szubirÓpUsiklimÓjÚ Ó oÍnÓbon

l Az ofrikoi konlinens sem moÍodhol k]o képzé

sek l]elyszínei kÖzÜ AzlBsMegyik egÚjobbok

lo|Ósi kÖzponljo, 0z AÍkoi BlzlonsÓgiAk0dém 0

levékenységének kereiéber' om€ly Anqolo ÍőVÓ_

ÍosÓbon, LLondÓbon o0kui meo, ÍÖVid€sen n_

dllnok 02 €sÓ lonÍo]yomok bonkbzionsóg és

szÓL odObizlonsÓli szokemberek, iLefu€ dipo_

mÓcioi obiektumok bizlonsÓg! sz€mé yzel€ ki
képzéséVel. Az oklotós oz lBssA l€gjobb szok
€mberenek oz UsA bÓlés lzroe ből bevonó

sóvol kezdődik, de o l€rvek kÖzÓ]1szeÍepel mo
gyoÍ oktoTók kiuloztotóso js'

l Nogyon komoly eőrelépés o bizionsógi kép

zés l€rÜ etén, hogy oz lBssA lMoc€dón]Óbon

szervezell lonÍol\/omo n és ÍöV desen mÓs oÍszÓ

gokbon s einduÓ kuÍzusoin oz BSSA ÍninÓsíló_

sék m€ letl megs2€r€zh6lő lesz o bÍil 
"s 

{ - UK

oUoliÍicotion szokmo minósílés s. A 20]3 bon

beveze]€ll Új szobÓ Vok éÍlehében ez o rninósl

tés o oplellélele o b z]onsÓgil€rü eten Voló mun

kovó lolÓsnok AlgonsztÓnbon és lrokbon

Popp€l Anno / lBss^ Ha


