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& Szövetségünk hírei
x lV.,,sEc-toeÍm'b'e.rnn
iltl]ssA Nremilzcqtközfi e,cüá!Es

hbképző
lden s rÍéoréndezésÍe kerü o _sEc lem

l nel nemzitközr speciolis trenrng, o biz-

JonsÓg lerÜletén dolgozó szokembeÍek mo_

gos szinlÚ képzése és 1ovóbbképzése kü_

lönös lekinlej1el o személyvéde|em ÓtÍogó

oklolósóÍo'
A képzésre 20]5' okÍóbol 4-I0' kjzijit
Budopes1en, o Blll - Közszolgó]oli és

sz€rnélyzelíejleszlési Fóigozgolósóg (BM

KszF), Volominl o Bl'/ NemzelkÖzi okiolósi

TlLrémdmg

KÖzpon1 (FBl Akodémio) ob]eklumón és tÓ_
moqolósóVol kerÜl sor, ohol ó lsmeít' és

mogoson képzeli n€mzelkÖz szokértók,

rendórség kiképzók és bizlonsÓg oklotók
Íogodjók o Íés'Vevókel

A,,SEC_TEMBER' KÉPzÉs FóBB
TERÜLETEl:

Vl P Védelem teÍVezése, megszervezése,

Vezelés€:Aop és Ho odó csopoÍlokbon

VlP LiÍesoveÍ / E sósegé ynyÚjlós

LiÍegyVeÍek biztonsÓgos hosznÓ]olo,

sZiluÓciÓs LóVésze|

Tokliko o ope|Vek leljesítése

szerné yvéde]rn gyokorlo1ok o Tokliko

hóZbon (FBlAkodémio)

V P PÍoTech / KözeLhorc, személyvédelm
lechn kókkol

Holodóknok m nd€nre kiterj€dő szj1udc]

ós gyokorlo1ok, outovezeléssel, Volósógos
helyzeiben

RészleÍes infarmócjó o kepzésrólés o jelenÍ

kezési lap oz olobbi linken talólhaló:

hÍl p : //Ww W' ib ss 0' hu/in dex. ph p? 0 t icle
id=868

csopolbon vo ó
Véde m íelodolok(U
lln és Vészhelyzel)

Veszé yhe|yzel /
kolosz1ÍófoheIyze1
elhórítóso

l. lBssA NyíIt Testőr Bajnokság Közszolg,úldÍi és szekélyzetlejleszÍésj
Főiggzgotósóg' '']o omi oz Adyligeti
Rendészeti szgkközépiskolo objektunón
kelül soL (cífi: 2620 Ndgykovócsi,
Nogykovlúcsi u. 3)
A XlV' 'sEc 1ember" nemzelkÖZi specallis
lovóbbképzés Íés2lVeVőinek o Bojnoksógon

voló rószvélelkötelezó, és lnovenes, h szen

nekik ez egyb€n gyokoÍloti Vizsgokénl ]s

szolgól
A versenyen 3 Íós csopolok V€he1nek

íószl A VeÍsenyszdmok egymósro épÜló

erón éii és iokl ko ÍelkészÜ ési gényló Íel-

odoiokbó ólnok omeyek sorón egy

komplell személyVédelm] Íelodol kerü

VégÍehojtósIo

A:lr;?:ffi,
Védelm s2okembe_
rek részéÍe szeTve_

zetl l lBssA Nyíli
Teslőr Bojnoksóg
2015' oklóbeÍ 9-
én' pénleken 8'00
15'00 ólo közöll

keIüI negrcnde-
zésrc.
A bojnoksigÍo Bu_

dopesten, o BM -



A FELADATOK KOZOTT
SZEREPEL:
l. Fizikoi ó]óképességel igényló erőn]ét

Íel0dot (okadfilypÓ yo)

2 LÖVésZeT

3 KotoszlróÍohelvzel k€zeése' sebesÜ 1 e

lÓtóso és menlése
4 szeméyvéde mi klsérés Végreho]loso

A Verseny díiozósóÍo 20i5' október 10-én
(szonboton) déluldn, 15.30 órgi kezdet'
lel, oz lBssAKongrcsszus keretében neg'
rcndezelt Díjlúloa!ó l)nnepsége' ke l sor

éVre érvényes BssA Bóyebb int'offióaó d veÍsenyrót: hltp://
www.ibsso.hu/i n d ex. php?o tticl e id = B7O

DUAK:
helW-
ser eg,

d pomo, és 5 éVre

éÍVényes BssA log
sóg A nósodik
helyezettnek sec
eg, dipomo, és 3
éVÍe érvényes BssA
Togsog /4 ,lomo'
dik helyezeÍÍnek
ser eg, dip omo, és l
loqsÓo

XlX. IBSSA Kongresszus,
4. IBSSA - lPA - IAPA ,,Partnership for Security"

Nemzetközi Konferencia
A Besl Weslern Hole Hlnonro rcnr'

A]o7l euoopest Rohocz U|"9o) konÍe

ÍercioÍeÍnébelr 2015' októbel 10-én, szon-
óolo, Budopeslen' keÍÜ] soÍ oz /Bssr4 x/X
l'lenzelkjzi Kongrcsszuslón' ome yre Voí]Uk

képvselőink, és Tog]oink oktíV részvélelél|

szerveze|ünk éVek ólo nogyjeen|őségel lÜ'
o]donít oZ egyÜflmÚkÖdésnek' o poÍlnersé_
gi kopcsolo|nok o holósóaok és o prvól
szféro kÖzoll o bizlonsóg és o bűnrnege ózés
leÍü e1én v dgszerte Ezérl o hivo1o os ese-
mény kerelében rendezzÜk rneq 02 i8ss/4 -
IPA |APA 4. közös nenzelkijzi szoknoi
konfercncióilól',,Pollnerchip íol securiry''
(Po nerség o BizÍansdgéfi) cínneL ondy-
nek ez éVi kiemel1 1émó]a oz ,,oklgtós és
képzes".
A konÍerencióro sz€reieÍÍe Vórjuk o kÜón'
bózó célek képvse]óiT, Voominto blzlonsÓ_
g ós oklo|ós szokembeÍekell

A sEc_lember speció s képzés, o Teslőr Boj

noksó!, oz BssA KongÍesszus, és o nem
zetko2i konÍerencjo Lrton keriil soÍ o rés7ive

Vó szerve2etek közös KiÍij''elés- és dí!úlgdó
tjnnepségére (Aword Ceremany), omeIyel
egy zenés vocsaÍo, zóló Bdnkett kijvet'
A Di]ÓtodÓ Ünnepség kerelén belÜlrnosiesó

olkoiommol keÍÜ sor oz "oÍder of securi1y"

kilüntetések óTodÓsÓro A 3 ÍokozolÚ "os"
Íendszer Összesen kienc kilŰnlelésének lérí
lés dÍo 200 500 UsD közó]lvonnok Ak
lÜnletés odomónyozosÚro móÍ lehet előler

iesztéseket Tenni o nemzelköZr VogV nernzel
biztonsdg szeÍVeze1ek rés2éÍó

Bővebb infarmóció az llóbbi honlopan la
lolholó : www.oúebÍsecu ty'olg
Ko p c s o l oÍ : i ní o @ ord e rcf se c u rit y' o l g

l' íokozat: d '/ shield aÍ seclrÍ ly b./ oÍÍ cel
shie]d of SecUÍly a'lcomr.onder shield oÍ
Securilv
Az ] fakazal adhoÍó mogónszenélyeken ki-
vijl, o bizlonsógi szokmóbon levékenykedÓ
cégeknek v1gy sze] vezeÍeknek eayorúnÍ.

ll.foKozol: d'/slal aI secÜ ly Blanze e./

S]ol oÍ secur|y silveÍ l/s|oÍ oÍsecLjri1y
Gold
Ezl o fakozoÍoÍ csok noganszemé]yek kop
holjók
l. Ídkozdt: 0./ God s1or oÍ Securly Wi1h

Domonds i-l Knighi cÍoss oÍ secur]Tv í/
Knight Grond Closs oÍ secuÍly
A l1] ÍakonÍ mogos kiÍijnÍeÍései mór lovdgi
cÍmnel jórnok' A ceremónio fóvédnóke d
szÚveÍén ciprusi Rend, onely o KoÍd és
Csend Lavogjoinok elil lavogrendje.
RészleÍes pragrom o kongresszusról és o
konÍerencióról honlopunkan olvoshoÍó:
htt p ://ww w. i b s s o. h u /i nd ex. p h p? d icte
id=869
A sEc-tember kepzé e, vdlaninÍ o Bgjnok'
sdgld szeplenber végéig vdljuk o jelenÍke-
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