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-Effi;ffiEl Szövetségünk hírei
lBssA Nemzetközi Speciális Szernélyvédelmi Tréning
Az tBssA Főhadiszáltása idén ,2' dtkctommdt szervezte rneg a szövetség legszínvonatasabb
és tegsikeresebb nernzetközi szdkmdi továbbképzését, a.sEc-aember"
elnevezésű tféninget d civit szféÍd képzett és elismert oktdtói, valamint szakembelei
részére 2oI3. szepterrrbef 23-2E. közöat, Budapesten.

A i".'#i.l"j:I[1H il:;:i:; E:i
niszlúciós lÍÓIlo veelóje, o 'sEc-lembe( szer-
vezó bizolÍsdginok elnöke obbon Ól opodoil
meg szervezólÓíso Vol, hogy éiÍehoznok egy

o yon nernzetkózitovÓbbkép2és loÍnól oho_

Vó e!öhetnek "lonuónok'és n€mzelkÖz szin'
len bóVílh€lik srnereteiket ozok oz oklotók.

okiken o civ]l bizÍonsóg szokember€k képzése

mÚlik vlÓgszeíe' okiolósUkro oz orneriko

ÍÖ drész, Koze]_ és TóVo -Ke eÍ, vo ornin1ELró_

po egjobb kiképzóil rn€s1eroklotói1 hiv]ók

m€g ozóTo is rn]nden éVben BLdop€stre

lA hogvomÓnyoknok m€gÍeelóen idén isméT

az Ady igeli Rendészeti szokközép skolo odo]T

ollhonT o ,SEcJernbeí lréningnek, oho min

den éVben o BM oklotós, Képzési és Tudo

rnónyszerv€zés Főgozgo1ósdg (OKTF) és kü

lönÖsen Dt Ddnos yoiá nV r vezérőínoqv o
Blv] oKTF fóigozgolóio lómogoldsdvo |odiók
o képzésl' Mo rnÓr lermészeles' hogy o rnes

leÍ_oklolók közöli eiismeÍ rendóÍség szok'
éÍlók ]s Vonnok'

Kél éV k]hogyós UTón o 12 'sEc lernbeÍ' kép

zésTonlórgyo kÓzÓfi ú]ro sz€Íepe t oz ,inté2ke
dés'élekloniÍén ng", orneVelo BM Nernzel
köz okiolósi Közponl oklotói és nemzeTkÖzi

€g elismeÍl tÚsztórgyoló szokernberc tortoilok

o Tokl ko hózbon
l A képzésÍe érkezók kö2öl| isrnét kiugróon

mogos Voll o kÜÍÖld Íészlvevók szÓrno Be
glL]m' Bosznio_Herc€govno, HorVótoÍszÓg,

Hollondo, 0 oszorszÓg' RomÓno, szovéno,
és oz Amerkoi EgyesÜll Állomok szokernbeÍe

képvise bnék mogukol' és dén eőszÖr 4
hÓlgy ls Észl Vetl o lrén ngen'

l lMÓr o képzést V€zető Íongos, nemze]kóZ]

leg el]smer| szokembeÍek n€Ve s goÍoncio

VoIo VÓÍholóon mogos színvono Ú oklolÓsro,

rninl példÓu 02 L]sA ból érk€zelt Koll
Delocuerro ( BSSA l]sA orszógképviseló)
sz€ÍnélYvédelrn rn€steroktoló, ok rnogo is
SWAT os Vo]t] Vo om nl kollégqo Pipicz zsolt

e ismeri személyvédelrnj k]képző' akio cso
polok gyokoÍoii Íe odoloil ó lto]]o össze és
vezé|yelle le KőÚógó Allild r 2Ós2lós o

CsongrÓd megyei Rendórség lÓVészel] kikép

zije és sio cyula lBssA lovészel rnesler

okio1Ó ÓllílollÓk öss7e o lóVés7c|l í.lo.l.t ko|

E Őodo]] lovÓbbÓ Rózsó sdndol |Űzs2eÍész
gozsÓgügy szokérlő, voamiú végh Jlózsef

tÚs2tórgyo Ó szokernber, ok éleklon trénin
gen tefi€ próbóÍo o résztvevÓk éberségéi és
Í€okció]ól o toklkoi hózbon A Íegge berne'
|egitó 1réninget oz oszTrók líiirber Jónos lor
loÍio, eme eT1oz Önvédelrn képzés kerelében

oyon elisrnerl okioióklól lonL] ho]]ok o részl
VeVók, mnl: sj'loyrcs só'dol o Sys|emc
RMA (Russon lv]oÍl o Arl) nstrukloío, 02 zro
e Dl' RoÍry KlugÜ KroV Mogo és o szerb
Ljubon Vftcorevic Reol Alkdo
Te]es bzon\/ossÓggo lehetÓllílon, hogy o ki_

képzők ÍendkíVÜ fe készÜllségén€k és óÍósi
nernzetkÖzi Toposztolalinak kös2onhe1ően €z

o lÍéning l4ogyororszogon o civ]l biztonsógi
szÍéro egmogosolrb szinllj képzése'

l Szeplember 23 Ón oz Ünnepélyes megnyi

lón oz lBssA elna)k, ProÍ' Poppel Györgykó
szÖniötle o Trén ng rész]Vevőil, bemutolto o
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nen]zelkÖz lonÓÍ koÍl és kÜ]Ön köszÖnlölle
l szle elbe ] Vendége nke].

Az ]BSSA e nÖke mél1olto o szÖVelség siker€s
és egyÍe szoÍosobb egyÜ]imÚkÖdését szómos
szeÍvezeitel o leÍoÍzrnUs bÚnÖ7és és kólri]ó_

szel elleni küzdeemb€n' o néhÓny éVVel

e2eóll e ndiiott "Porlnersh p Íor SecuÍ|y"
("Egyt]11rnÚkodés o Bzlonsógéí]") proglom
kerelében. s kÜ]Ön kiemeTe. hoqy o képzés
nern elt Vono m€grendezheló 02 BssAVe
éVek óTo szoros együiimrjkÖdésben léVő BM
ok1olós' Képzés és TldomÓnyszervezési
Fóigozgotósóg (BlV oKTF)' o BM NernzetkÓ7i

Oklotósl KÖzponl (BIl NoK) oz Ady geti

Rendészel Szokkózépiskoo, Vo omini oz
BssA o ólrb okliv logjo Önzellen lÓmogoTóso

es szponzoro nk s€gitsége nékÜ|:

> Tínár Lds4ó PAJZ9 Iechna\ógio Kíl,
lgssA GépjórnÚvé.lehi aszÍo|y vezeÍóje> Dl
roúos lstvdn HEKU9 és Dip\onoÍo Maga
zinak lgozgolÓ ÍőszerkeszlÓje, o sEc'Íenber
képzések hivalolas nédiopollneÍei > spong1
Tonás Praleclion Group iglzgotója, lBssA
svójci arszógképvise\ó]e > Kerrész csgbi
Power shiell KfÍ igyvezeÍó]e> sirc Gyulo és
Hijlbel Jónos Húség securjly Kt'Í' ]gozgoÍai
> Dl' schun1n Ádón Labarexpel Kít' lgoz
golÓjo > Dl. LÚsz cyölgy ]N KAL Cegcsapan
lgozgalÓjo > Klézl Mdino Delektar Plusz
blzÍansogi mog.Jzin lulojdonaso, o sEC lem
ber képzések hivoÍalos lopjo > Benkő Jenő
RolliaRent KÍÍ igozgoÍójo > systeno RMA
, Ndqun cég
l A sz€ÍVezók dén oIvon kÜöneges progro

mol i]lIíiottok Össz€ 0 bi2lonsógl teÍÜleien dol
gozó szokembeÍek, lesiőrók' kiképzók és ok
ioiÓk ]egmogosobb sz ntÜ iovóbbképzéséhe2,

orneV oz ólÍogÓ szernélyvédelem, kockozoi
eemzés, kiséÍés l€chn]kók. löVészei és lúz
szerésze| mele]i nogy hongsÚyi ÍekleT€li o
komrnLnikócÓro és oz Ön smere1re

Anop 8 óÍjs ok1otósokoolL o SzÜneÍekben és
0z €si p henÓ sorÓn 0 résztvevókn€k a ko nrÜk

ododoli oz eszrn€cseréÍg rnegoszlhoitok egy
Ínóssol szokmoi1oposzto oto kot' i etve orszÓ
gUk civ szléÍóro Vonolkozó |aÍVényi szo_
bÓlyozósoil' A mesteroklolókot mol]VÓ]lo o mo_

goson képze]l ho]lgolók proÍi7rnuso' m nt pél_

dou 02 o osz, horvÓl és mogyoÍ rendőrtsziek
Íe kószÜ lsége A kurzus LtolsÓ nopjÓn kerÚ]T

sor 02 inslÍUktor Vzs!Óko oz lBSsÁ Oklotósi
és l\'!inósÍlési BizollsÓgo kózÍernűködéséVe],
orney sorÓn néhóny Íészlvevónek €helóséoe
nvíll o rnegméÍ€lle]ésre és skeres Vzsgc ese'
lén oz BSSA segédoktolÓi nr nósitésr€.
l A szep]en]ber 28 (szomboÍi) 2Óró es€_
rnény és Í]nnepé\ies dipornooszlÓ ünnepség

o Xvlll' lBsSA Kongresszus éso 3 lBSsA lPA
|APA Nemzelköz Koníerenco DÍÓlodó cer€
rnÓniÓ]o keÍe|ében keÍŰll nregrendezésÍe o
Holel Pres denl konÍerenc olermében'
A"sEc{ernb€Í' képzés hogyornónyoi SzeÍnÍo
diiÓlodó Ünnepségen o részlvevók egyén le

]esjlrnényet érlékellék és o kiVéleles képessé
gekkel Íend€lkező diókok BssA elism€Íő dip
lomÓkot és pokefiekel kopÍok, omil Prof
PopperGyÖrgy oz BssAelnoke, ésoz lBssA
ÍóllkóÍo Dr. Rony K uger (lsR) odtok ó]
] A xll' sEc-tenher nemzelközi lovóbbkép
zés legjobbioi: > Legjobb lestőÍ| /vick
BEEKMAN (Ha]londjo) > Legjobb lövész|
Jdmie FAULKENBERRY (US,4) > Legjobb
bombokutoló: Rórerl ANDRÁS (Ronlnjo)
> Legjobb önvédelmi hoÍcos] MolE DER
MAs A (szlavéni1) ) LegszoÍgolmosobb
diók| Hdjnolka RÍ)vlD (Rorrllnio)
r A képzés ker€lében sz€ÍV€zlék m€g o 11l

,,Mocsljri lslvón ny' r. ezrcdes" Em|ék Lövész
Bojnoksdgol Ezzel a veÍsemye éVenle rneo'
ern ékezn€k o 20l0 ben VóroTonulelhunyllrlo_
csór stvÓ| nV Íendőrezredes klemekedó ern_

beÍ és szokrno kvoltóSoÍÓ], ok oz lBssA pol

ÍondlÓ logjo Vol o sz€rvezel rnegolopílóso óto
es rnind g tórnogolÍo ós s€ollelle o sEcJemlrer
képzésekel és €oyéb |BSSA Íendezvénveket
A dÍdlodó Ünn€pség€n ProÍ PoppeÍ GVÖrgV

0z lBssA e|Ök€ és oz ehunyt Ío' Mo.sdrj
|s|vón r' Únogy o RepÜlőléÍ Rendór gozgo
iósdg LégikÖz ekedés_védelnri oszló V V€zeoe
odtók il o lovészverseny olÓbb ny€Í|ese nek c
he Vezés| igozoó dipornÓkotés kupókol:

1' helyezelI Róbe ANDRÁS (Ranonjo)
2. helyezeft Nick BEEKMAN (Hatondid)

3' helyezell: DÚvy LoETE (Be\giun)

a sinkovics sóndol ÚÍ o svslen]o Russon
N,lorlolAÍl HLngoro oklolÓio és k ubvezeioje o
Xll sEC lembeÍ sorÓn nyÚjlofl lÓnrogotÓsóérl

07 BssA €mékpokeiiié] V€hell€ Ól Pío'
Poppel Gyölgy Únd oz lBssA e nökéiól'

a kcuzel Enő Í o|ezÍedes úr o BN4 okTold

s, Képzés és Tudornónyszervezés Főigozgo
lósóg TovÓbbkép2és lgozgotósóg Vezeloje oz
lBssA részére éVek óTo nyÚjio]l Ío yornolos ki

em€lkedó és ]elenlós iómogotósóéd oz ]BSSA

enr ékpoken]ét és d plomÓ]óÍ V€h€Ít€ ól
l Az BSSA ErdernéÍenr Aronv fokozotÚ ktÜn

leÍésél és oz ezt igozoló diplomótven€lle ól oí
Dljnos volél ny íendőr vezérőrnogy úr a
BM_oKTF Főlgozgoló]o o kiemek€dó és óldo
zolos rnunkÓjÓéri' ome Vel 02 éVek sorÓn ío
yomo]oson lÓmogollo SzervezelÜnket és ezzel
nogybon hozzójÓÍU 02 lBSsA sk€rehez és
nemz€lköz €g elismed wékenységéhez'
a A sEC lenbeÍ szervezó Bizolls1go ezúlon E
szerelné kiÍejezni elisneresél ninden insÍruk

Íon1k és nester ak!1lónok, okik szakelel
nükkel és kenény mÚnkó]ukkol sil,'erre vilték
0 rendezvény|, volonnÍ holds kiszönel o
sEclenbeÍ Íendszeres ldnagoÍÓinak, szprn-

a Minc|en szaknai éftekl(jdől várunk szerc-
letlel 2014-ben, d x l. _sEc-tenberen'!

M|csÚ Enko ]BssA Ha
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