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Vdbbképzésse kezdődÖtl szep]en]ber 23 ón, hél

Íón, 0z Ady igeij Rendészei Szokkozép sko o lerÜ

etén és 0 BNl 0k1o1ósi KépZés és Tl]don]Óny

szelVeZéSi Fó goZqotósalg oi]jekiumon EZ o nem
ZetkÖz képzés oZ lBsSA okto1Ós TendszeÍének o

csÚcso, oho oklolók' kiképzdk és 0 ViÓg n] nden

részéÍól érkezó szokemberek V€sZn€k réSZl lo
VÓbbképzés cé]jÓbÓ és így szerezhe1nek rnogo_

sobb sZ nlÚ oklq1ó m nósitéS1 AZ ide képzésre s
l2 olszogból éÍkezlek Íésztvevók' kÖZlÜk 1öbb h

VqlÓsOs lendól, sót oz EgyesÜ t A lr:]r.]okbo korÓb

bi SWAT log ls

A képzés pÍogrom]obon ebben oZ éVben s]e]enlós

szerepe V0l 0 BN/] Nernze1koz oklolos Kozpo|Í
(FB Akodémio) sz lL]ÓciÓs he ysége ben tÖrtént n'
lézkedés éekloni gyokoro1oknok és ozok kiéÍ1é

ke ésének.
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ber közremÚködéséle s, nnl Pipicz zsolt sze

mélyvéde]m n]es1er okloió, Kővógó AÍÍÍl0, siq
Gyulo és Híjlber Jónos ovészeti k képzók, okjk

ViÓgszínvono on 0dlÓk Ó1lL]dÓsukoleZZe sorno
gyor bizlonsdg szokemberek nemzetkozi leknlé
yélelósílVe.
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nens q0 oÁzÓqo és 3á nemze1koz szervezete

képvise elében 1ekinlelle Ói qz e mÚ 1 5 éV levé

kenvséqél ós hotólozlo meg oz e kóVelkezó idd-

szok célkltúzése l orne yek kÓzÖll e]só helyen oz

egyÜttnrÚködés, 0ZoZ o ,Po neÍsh p" progrom

morodl kÜ onös iekin1etle] o ,,Gyermek cso od

lelepÜ]és" bizlonsÓg0, V0 0n']int o kÓbÍlószer és

lello[ zn]Us e en kÜZde em lerÜ|eléle

|.]j e em, om€ly o Íenliekkel s szoloson ÖsszeÍÜgg,

o kozlekedés b Z1onsÓoo, o bo esetek V sszoszori
1osor(r Vo Ó löÍekvés EZ Vo t o íó témo]a oZ lBssA

|APA ]PA kozÖs szervezésében 3 olkolomr.o
megrendeze11 nemZetkozi konferenc ónok s, kÜ Ö

nos lek nlelle oÍo' hog\/ 20l2 éVben N4ogyor

orszog Vehelle oi oZ EU Ún "P N" Di]Ó1, m ni o leg

s keresebb olszog o köz ekedés bo eselek V sszcl

szoritdsÓbon

A konferencio V 1oindiiÓ beszédét oyó'li 6yulo 0

Nemzeli Kozlek€désj Hotósdg e]nÖke t0rto110, ó1o

biz1onSÓgos és hoiékony lég novigoc ós szo gÓ to

lals nyújlÓso lémóban szepessy Kornél o
HunqoÍoconlÍo] N4ogyol Légiforgolm Szo gó 01Zri
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Ügyveze1Óje kÖVelle Mqd Hossó zoltón, az IAPA
(Nemzelkoz Pol!Órór SZoVe]ség) o elnoke Vetle 0t

0 szól' ok oZ IAPA szelvezelét n]u1oiio be o konfe

lenc o résZtVeVó nek A l]ozoi fe sZÓ o ók sorÓbÓ

s k emeikedó \]a|Í Tínfu Lószló oz BssA BÚn

mege óZési és koz ekedésbizlonsÓg oszló yo Ve

zeló]e, Volominl Mocsóí' /s/ydn r ólnogy o RepÜ

ótéÍ Rendór l!qzgo1Ósalg Léo köz ekedés Védelm

osztt] y Vezetó]e elóoddso, de fe szÓio lok neves
omeriko, svéd, ZÍoe , pokszlÓni' szlovén, szlo
Vok, stb szokembeÍek is

A konÍerenc 0 Végén 35 nemzelkóZi szervelet,
kozt!k bjzlonsogi szovelségek, spOl] V ogszerve
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pro!lomhoz, ozoz úgV dÖniól
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XVl lBsSA Kon{]resszLrso| o lésZ1VeVók egyh!n
gÚ szovozdsso] Ú]obb 5 éVre .negvó oszlol1Ók oz
BssA Vezetóségél e nök smél Prof' Poppel
GyÓrgy Íóltkaí Dr' Rony Klugel na(adl
A Véglelro]ló b zottsogbr:] o]e nokként bekelu T Dr
czopary Mortincsevics Andíds, Vo om nl o bizo1i_
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reszljé1, Vo ominl 0z BssA elisrneró p okett]ét löbb

éVes kil0rtó, ó dozotos mur]kÓ']oéÍl, és Ío y0riolos
k emelkedó ÍÓmOgo]Ósdéli
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és Óexcelencó]o Yurii Mushko t]z UklÓn
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Győli Gyulo és szepessy Konél llok o l sz]e elbe
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A 20l4 éV BssA KongresszL-]s SZerVeZésére SVÓ]c

es szerbio ]e]enJkezetl, Órn o Vég eges he yszinró

késóbb szÜeJk gozgolótondcs doniés' Vo ÓsZÍ

nÚ eo ozonbon svÓ]c képv se ó]nk n\/el k el o szer
VeZés ]ogÓ1, rnive Belgl!dbo| 2007_ben m0r Voli
]BssA KongÍesszus

A Í€ n deZVé nysolozo1 m é l]Ó Zirla]so o N4orrloTT Iole
ben rnegrendezellXVll Teslór és Lovogbo Vo t

20 3 ÁplÓ l oe 29 "_ \o 'o l ap KltolikTomos
oZ BssA N4ogyor SzekciÓ leg ond ]S képv se d]e

sZeIVe7ésében és megl]íVdst]ro 07 0mer ko és lo
Vobb 6 kÜlfodi deegÓc]Ó ólogotóst leti Hoivon

Va]Íos TÚZo ló PoroncsnoksÓgÓn, omelvnek n]eg

iok niése lion o Vendégek i szte etÜket Íe]ezték k o

9/ll ernlékmÚnél, omeybe o ]eíorlÓn']odÓsbon

e]plszti1ott Word Tr0de cenler Vosszerkezelének

egy dorobjo von fog o vo
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(NFI'l)' o Nenrze1i KÖZlekedési HotósÓg (NKN). o

Nlngoroconlrol Zri, 0 Jogudí oL]lószo on. o PÍo

Véd Zrt' o PAJZS KÍl, 0 Loborexperj (Ít' o Pro

lection Gloup, 0 HÚség Kft, oZ N KAL' o Rt]d olenl'

o JocLJzz, o Koqun cégek, o syslemo RNIA, Vo o

m ni oklíV BSSA tog]0 nk 1ÓmogotosÓnok' segítsé_

gének és Óldozo1os m!nkÓ]Ónok

KÖsZön]ük m ndenkinek, nemes Ügyet s7ol0Ó tok

/BssÁ

Szövetségiink hírei
l BssA rendezvénysorozat

2OI3. SZEPTEMBER 23-29. BUDAPEST

Az IBssA, ozoz o Nemzefközi TesÍől és Biztonsógi szolgúloÍok szÓvetsége közel 20 éves nÚkódése
talón legsÍRercsebb rcndezvénysolozotóro ker[jlt sol20l3. szepÍenbel23 29' közötf BudopesÍen.
l994-ben Ilakult 0 nenzetközi \zeÍvezeÍ' onelynek nóru 5 kontinens 120 orszlglb!n vonnlk logjoi
és lijbb ninl 30 orszógbon szervez rendszeles képzéseket'


