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4 szAKMAl RENDEzvÉNYEN 30 oRszÁG, 49 NEMzETKöZl
szERVEZETÉNEK | 3| KÉPV|sELóJE TRÉNlNGEzETT,
vERsENYzETT Es TANÁcsKozoTT A MAGYAR FóVÁRosBAN'

A biztonsági Szöve,tségünk hírei
szléra modeÍnebb óteÍéVe szluóc ós ovészelen

Veltek Íészl e sósegéynyÚj1Ós, ée]men1ó
és Vészheyzel elhóÍÍtÓs specióls képzés_

ben részesÜltek, és esó olkolommo] egy
teslórversenyen odlok szomol i!dós!kró '

s egyÚtlo minl o lonocskozos résZ]VeVó

Íongos nemzetkÓzj elóodókló kopholtok

lovobbi nÍormocókot o b zlonsdg szokmo
Ú]donsógo ró

a A bizlonsági szdkno legmogosobb
rcngú vezehói közÍil sokon vollok jelen o
Besl Westen Hungljrid szóllodóbon rcn'
dezetl ldnócskozóson'

ÖÍöm és megliszle lelés szÓmunkÍo,
hogv oz lBSsA éVes kongresszusÓl
BLrdopest RendórÍókopilónyo, BUcseÍ
Gá'or íendőÍ dondÓÍtÓboÍnok ny 1oiio meg

[4ds hivolosos rendvéde mi és ólom szer_

VezeTek képvseői s ]elen Voiok 6yo'ri

G/u/4 o Nemzeti Közlekedési Holósóg e

nake, szepessy /\ohé|, o Hungorocontlol
Vezeló]e, okinek o égi b zlonsóg oklotosÓ_

Íó loÍtoll e óodoso ls elnYer1e o je en éVók
letszésél TÖbb in|erneles okto1óssol log]o
kozó cég ls Íontosnok lorlotlo je eilélét A
zoróbeszédel Dr Dónos vola n\. ÍendóÍ

VezérőÍnoqy loÍlollc' személve szmbo _

kus, hiszen m nd o négY re|dezvényÜnk oz
okto1osjegyében zoj]otl, Dónos Volér ped g

o Btr/] okto1ós nTézményének, o Közszo
gd ol szemé yzetfej eszlési Főigozgotósog
esó embere
a MiélÍ éppen oz okÍIÍós volt o kienell
témo' hiszen ezzel pernonensen íoglol-
koznok ninde n szelvezeÍbe n?

- A m nóségi mUnko Vo Lo]ósónok és Vég

zésérrek o opjo o megÍele ó sZ nlŰ okiotós.
I'4inlegy mdsÍé éVVel e2eótl megvóllozlok

o szobÓyok kokbon, AígonisztÓnbon és

AÍr ko szómos oÍszógóbon, ohol o spec ó

|Gpeink a .sEc lenbe( speció|is
szenélyvédelmj lÉningen késziiltek

n.agyüzerne Budapesten

A z BssA (Nemzetközi Teslól és Biz'
I+Íansr}j iza]gólolok szövelsége) tór
léneténok tolÓn legslkercsebb rendezvény

sorozolót szeÍVezlÜk rneg októbeí e ején

lá)ékozlollo opln!.cl Plof' Poppel cyörgy,
o nemzetkózi szefuezet elnöke' M|)lórl

sok résztvevó lÖbb rendezvényen is érde

ke1Voll. nem hivholTuk ókeTkÜlÖnbózó dó
pon]okbon BudopestÍe. A2 összes ese
ménvl eqvellen héTbe sÚÍítel]Ük o célsze
ÍÚség és o gozdosolossóg érdekében, ez
ped g o szokdsosno is sokka komo yobb

log sz|iko mlnkdt kÖVele l meg ornlle
jesiletlÜnk KÓszöne1 éÍte m nden, o sz€Í
Vezésben okllvon rész1 Vetl segilőnknek'

a A -sEc-lenbet" elnevezésű specióIis
szenélyvédelmi lléninget és oktÍl,ósÍ
idén októberben ÍolloÍlók, dmely rendho-
gyó vizsgóvol pólo su lt'

]4 o ko ommol kerü t sor nemzelközi 1o_

VÓbbképzésÜnkÍe viÓghÍÚ oktolók íészvé_

1eéVe' vo on] nl tr/ocsÓr Erko ko]égonőm
o "sEctember" megóimodó]o Íőszerve

zésében' ome ynek okTóbeÍre holosztósól
éppen o koróbbon en']lile1t idóponteovez1e_

lés kovetelte nreg A ll orszógbó éÍke2€l1

Íészl\]evók okik a rendvéde|mi szÍéra vn-

loninl o civil bizlansági lerúleÍ szokenbe-
/él lrén no€Ziek 02 FBl Akadémon, o

Bokonybon meg smerkedlek Európo eg_
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is biztonsógi Íelodotok el]ólÓsÓrc elsósol_
bon ol]go és omeÍikoi cég€k olkolmoznok
jól képzelibizlonsÓgi szokenrberekel s2igo_
ríloltók o m€gfele]és kóVele|ménv€it ezéiÍ
nem Íogodnok el példóU egy némel belgo
vogy okóÍ ho]lond kiképzési bzonyítvónyl
igozo|ósl csok oz ongol s|A és oz lBssA
ó]lo] kióllÍloh bizonyílvÓnyok kop|ok zÖ]d
uioi
a ..'és ennek oz one koi bejegyzésli
nenzeközi szeryezelnek von Budopéslen
dz ddniniszllotív kózponÍjo' dz Ön veze-
lésével.
- Több képzési közponlunk Von, oz t]sA
melelt komoly rnunko loyik zroelben, s
nemrég nyi1ol1unk Konodóbon, voloÍnlnt
Ron]ónóbon Arodon kiképzóközponlol.
EuíópÓbon ÍolyoÍnolos képzés zojlik szefbi_
Óbon, szovéniÓbon, lr'locedó| obon, svÓjc_

bon, LelloÍszÓgbon, Hol ondiÓbon, HorVólor
szógbon, és lr,'logyoÍorszógon Ezek Von_

nok esósoTbon o óiókÖíÜnkben nekÜnk
európoioknok (okik Íőkénl lzloe]be és oz
UsA bo uloznak héningezni és dip|anól
szerezni), de hazzóleszem, hogy komoly
k képzés folyik pé dóLr l Tr nidod ésTobogón'
oho o koribi térségre k-ápeznek bizionsÓg
okol NekÜnk oz o íelodollnk, hogy Vo o
mennyi iBssA bóz]son ozonos színvonolÚ
képzésl kopjonok o Íészlvevók A2l ozéiÍ
meglegyzem, hogy vonnok oyon logjoink,
okiknek oz orszógóbon o hivolósos lend
VédelÍni€k nem iómogo1jók, sóf ellenzik o

c vil b zionsógiok képzésél.

Visszolérve o2 oklotdsro, nemcsok oz
lBssAjovosollo e lémo kÖzépponlbo ó ító

sól honeÍn oz |APA (Nenzelkózi Polgórór
szervezel) is oZ okloiós éVének 1orl]o

2015 Öt és mds szervezelek is egye1éÍTel

iek jovoslolunkkol Ponloson erról szól o
PolneÉhip Íol secuÍily, ozaz "Egyijílníi'
ködés o bizlonsdgélt'' enevezésij kezde_

ményezós és progrorn, o me]ynek ]egyében

Nlouzel Enő, Plof. Rony Kluger,
Dl' DÚnos valél és Pgukerl Tínús

oz lPA (Nemzetkózi Rendőr szervezet) és
oz ]APA s lómogoilo jovoslolunkol és oz
elóodósok e hóÍom szervezel fendezésében
és lobb mós szeÍVezet tómogo1ósóVo Vo
]ósullok r.eg'
a Úi, nemzetkózi szokndi lovoglend szij"
leÍésének is Íonú]lehetlek o Íonácskozós
ószlvevői.
- Az iménl emlí1e]] 3 szervezet képvlseóin
kivÜl miniegy 30 TogÚ zsÚr, hivolósos és
bizTonsóg szervezelek VeZe1ó segítségéVe

joi) A szervezeibe nem ehet leentkezni,
csok o]Ón]ós Úl]Ón, o neÍnzelközi zsÚri
egyetérléséVel ehel bekerÜlni. l\4osl od1uk ó1

oz eső elismeÍéseket és ÍeméljÜk, Volóbon
o ]egjobbok nyeÍnek íelvélell o íendbe,
omely nonproÍil szervezeikéni mÚködik. s
ohol o m nóségi szolgo ol o legfóbb r.érce.
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Hossó zolÍIn, DL schváb zollón
és Plot' Poppel cyijígy

gyekszÜnk oz egész Vi

lógol lefedni és o biz
|onsógi szokmo leg

lobbjoil egyeilen nem,
zeikóziszokmo szeíVe_
zeibe, o Bizlonsóg Lo
Vog]oi Nemze1közi Lo
VogÍendbe összegyúj
leni (^|inÍ dhogy o
goszhanómio legjabb
joi o Fehéraszto| Lovog


