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EGYsÉGEs KÉPzÉs, NEMzETKÖzl
SZAKMAI LOVAGREND

f Kijzeledve az év véqehez, ilyenkol szokls
szúnvetésl keszÍleni' nit hozoll az hlei esz'
léndő' Maggzinunk is ene voll kíhÚncsi' onikol
lelkeresle prol' Poppel eyöryyöL gz lBssA
(ltlenzelkijzi IesÍőr és Biaonsógi szolgáloto|
szöveÍsége) elnökéÍ.

Szervezeiunk l0re|kn!l fe]lddik, eÍÓsidik 0s.
szeoz€il02 ehok ldén s Ú loook ]éplek be hoz
zÓnk, Ú] szeÍVezel€kke velllk le 0 kopcsoalol
eÍósÖdÖ1Í nernzetkÖz kopcsoloÍ€ndszeíÜ|k és
ÍepL]lóciónk Hdrom terÜetel efireek k' ornelVr€
mL]nkÓrrkol oopozlUk ebb€n oz eszlendöb€n
EsÓkénl o Porlnershp íoÍ SecuÍly progromot
em ilem' omeVellÓbb rnós n€mzelkozjés hozo
Íe ndvéde m i c Vi| szeÍVezelte egvÜli 5 eszlendÓ
Ve eze ó1l ndiio]1unk €l N4unkÓnk eredmáVe
kéni 02 ide' 4 konlerenco olyon ÓlvÓnyos€r€d
ményl hozoll' hogy métón VogyUnk nogyon
bÜszkék rÓ 3l oÍszÓq' 49 szervez€ién€k kélvi
S€l€tében m nlegv l30 delególiv€tlÍésztoz egy
nopos munkÓbon, ome y keÍetéb€n nogyon éÍlé
kes hozo és kÜiÖld eóodÓso| |ongzo]lok el

Mósodiknok oz oktolÓs léínokorét em€em k.
ome]y egvébkéntoz de Porlnershp1or SeclrÍ lV
kozpo|l lémÓjo vot Az BSSA dén hiheteten
nogYotiej ődÖ1Í eZ€n o léren. VilÓoszerte Úiokto
lÓs közpon|ok |yi|ok, KonodÓbon' |-lo.
ond Óbon. RolrrÓnióbon és mósUtl LélÍehozllnk
eo\/ eovséoes oklo|ós szeÍVezel€l, on]eV 0
szokmo egmogosobb kÖV€l€ ményi rendsze.él,

és egyÚlto oyon egységes oklolÓsi progromot
dolgozotl k, ornely ozlje en], hooy bÓÍhol o V -

lógor, oz BssA keÍelében folyÓ képzés€kenozo
nos o lemolko' ozonos o képzés szinvonoo A
JTrUnkoodók b ztoso| leheinek 0bb0n. hogy ho
volok 0 rrr kiképzésÜnkben Íész€sÜl' okkoÍ
bÓÍho s koplo o dipomÓ]Ól ozonos ludósso
bir
A hoÍmodik lémokar iÚlép oz BssA k€re|én, oz
€gész V Ógro kiÍ€rj€dŐ holÓsso blr KezdernÓ
nvezésÜnkÍe. ornelyh€z csollokozo]i oz APA, 02
PA,0z EUrO Po ce F€d€rotion és|abb mós rend
Vedem cVi szeÍvezel, éÍehozlunk eg\7 oyon
nemz€tkÖz klÜnlelés ÍendszeÍl. oz order of
seclrÍily-l' om€ynek ozok ehelnek togjo ' ok k
V0 olrriye| kimogosó lelesi]m_Ányt nyÚ]tollok o
bizlonsogi SzÍórÓbon' Vogy 0 bzlonsÓq] szléÍÓ_

érl Az voto cé, és oz USA.bon be]egyz€ilrro|
pÍolt kÖzhosznÚ szervez€Í s ezt foqo rnoz|o
meg. hogy l€gy€n €gY olyon, oz e!ész V]Ógro
érvény€s e]isrnerés rends2eÍ omeVnek nem k
1sÍUm0, hog\] oz o]ÓnlÓ' Vagy oz elÓierj€szlsit
loq]o l€oven bÓrmilven szeÍVez€lnek. Viszo|l
m€gÍ€ e nek o ]ioÍÓbb0n megÍooolmozoll kr léí '
Umoknok Ez €gY szokmo lovogÍe|d' o
BztonsÓg Lovogjo enevezésse, ezen be|Ü kÜ
Önls]eÍokozoiokvonnok AzmolVdtb€nnúnkel
hogy Ven mÓdon smeÍ]Ük e o VoÓs le|esiÍ
rnenyl]Ug\r' ehelo ovogrend logjóvd VÓ ni. lroov
egy odot|' b zlonsÓgiszféróbon rnÚkÓdÓ szerve
,ele ókÍ]eszl onnokVeze|qélVogyo ko mozoil
]Ól erre oz €lsmeíésÍe és megndoko]o, hogy
m nekoopjÓn nyÚ]|o be ojÓn o1dl Akérelern€gY
neÍrzetkÖzi ZsŰrih€z k€r!l. ome \/, ha jÓVÓh0gYjo

0z eloleÍ]esztést, okkoÍ VÓ k 0z l€itjo bizlonsÓ
gi szokmo eg]obb]oil elijél jel€nitj ovogrend
log]ÓVo EÍó dpomÓlkop oz Új ovo!]. o dpo-
rnon pedg szerepe o neve és logóio onrrok o
szelV€zehek' ofirey b€nyÚ]lotlo ]oVosl0lÓl o Íe

a ](ajzÍudolÍ, hogy d lovagrendek]éla lggÍe|vé
lelnek gnyagi vonzoÍa is von, éves ldgdíial l/€ll
íizelni és nós kiadóso| is ielenlkezhelnek' Így
von ez oz Új szakmai lovoglend eselében ]s?

Ez o ovoorend non pro1l oopon mÚkÖdik.
ornely ényegesen ellér nrÓs Íendek gvokorotÓ
lÓl Még o Ólszoldi s €lszer€tnénk kerÚh, |og\/
e2 egY Uz]e|i Vo o kozÓsl Az elót€r]€szló m nd
Össze o ]e Vény ÓÍÓl és 02 ovotós (ok evél' slb)
kÖlséoélk€ , hogy kJz€sse' om€|y rrreg ehe]Ó

sen cs€kéy Óssze! Ezen kivÚl sem oz elbt€r_

]esztónek' s€m 0Z Ú] ovoonok semm |Ven kÖt€_

ezóen e óÍt0nyog kölel€ze]lsegeO lovóbb okbon

l Mhe Íókuszljl o szelvezel 2ol6-ban?
Rends2eÍes€n lorlunk nyil kon1eíenciÓkol o

8olkÓnon, 20]6 bo| Monienegróbon lervezzÜk
Az V PodneÍsh p ÍoÍ s€curtv kon'eÍe|ciÓl tÓÍs

szeÍV€ze]enkke együtl Eszok KorolnÓbo| és
Forjdóbon' ]ehÓl 02 Egy€st]t Álomokbon sz€r
VezzÚk me! EgyÚllol oz éV€S diiÓlodÓ góól iS

ol| toÍl]Uk meq Oz order o1securiiv szo|rno o'
Vogrend Ú] ovog]oi srómÓÍo.
a vjszony|og keveset beszélijnk, íÍunk dz
lBssA one koinunkajóú], noha nago g szeL
vezel oneikdi beiegyzésíj'

N,]Úó| oz ideiévb€n sZ nk rn nden 0z oklolos
rÓ, kéozésíjl szÓl' enrré o lémÓnÓl moÍa.]Vo
2015 ben óriós €őreépés toÍlénl oz UsA bon
Es2ok KoÍoinóbon o nenrze|kÖzleg s elsmeÍt
Korlde o GU€Ío BssA moí€rteocher Ve2elésé
V€l Ío yomoloson |orlénik oz UsA kÜlÓnbÓzÓ Ól o
mobÓ óÍkezó SWAT okloiÓk lovóbbképzése
Ezekbe o képzésekbe egYébkénioZ BssA log]0_
rrok jelenlk€zés olop]Ó| be l€h€l kopcsoód_
rr Ez ely egvedÜÓ ]Ó és speclÓ s kéozés. AÍnt
rneg €nné is joniosobbnok loíok. oz oz' holy
lordÓbon'kéiÚ] ]iképzdbÓzslnk nyil Az€gyI
o Mexko ObÖlné, o]rolo lr,loqyaÍoÍszÓoon s s
mertszokernberek'dí Voroo[4kÓs.LoubJdnos.
TÖrÓk Tomós 0kllv kÖzr€rnÚkÖdéséVel. VilóghÍl]
omeÍk0i 0k|olÓk bgvonÓsÓVo r€ndkiVÚ] szinVo
no os kképzőbózis' €dzÓleÍenr nyill om€ly horci
mÚVészelek' onvédeem és bizionsÓg képzéye
s oko mos A ÍnÓsik 0 mogvorok szómóro Un

kum' hogy Miom és Foíl Louderdol€ kazpon]to
egy olyon bÚVÓrkiképző és oktoiÓbózist hozott
léire oz lBssl' omeyben nemzelkÖzileg jegyzetl
oklo|Ók részvéte éVel elvéni és csopoÍlos bÚVÓr

képzésÍoyk Azo opÍokiÓ o elmogosobbszn
tg m nd€n Íokozolbon fo y k 0z oklolós Nem so
kon l!d]Ók. hogv lr,liom] elótl o |eno€rben eov
roncspoÍk l0lÓ holq ezlpon]oson Íe iérképezÍék'
lÖbb mint ]00 Íoncs Von o Í€ngerÍen€kén ho

]óroncsoklÓl kezdv€' o ] V ÓghÓborÚs lonkg
sok m nden l0Ólro1ó és ez€n téÍképek olopjó|
m€ghoÍorozzÓk o bÚVóÍoknok, hogy m€ly k Íoir

csot menjensk federileni és kLloh. Az oklolók
Vz o oltiÍ€lvéte ekei. Íolókol és VideÓkot készjle
nek éso késóbbi€kbe. ozlelernz k o bÚVÓrokkol
eoyutl M nden olyo| OklVi|Ósró' 0m€ Vben v zs
0Ól leszn€k, képz€tlségel szer€znek' 0 nemZel
koz büVÓrszerv€zet d pomÚlbocsÓt k
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