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Szövetségiink hírei
IBssA Nemzetközi iális SzeméIyvédeImi Tréning
Sfir Johm Dora
Az lBssA ffihadiszo ósa idén ll. olkolomnol szeruezte neg 0 szövetség tegsikercsebb és tegjobb nenzetközi szoknoi tovlibbképzését,
a ,,sEc'tenbe( elnevezésű tÉninget a cÍvil szÍéÍI képzetl és elismeÍl oktotói, votonint szokembeÍei ÉszéÍe. 2oo2-ben a képzés negól-
nodójo Mlcsó ErikÍ _ az lBssA Kiizponti AdninÍszÍúciós lrcdo vezetője, 0 .sEc-tenbel, szervezőbizotlsggónlk etnöke _, lbbon óllgpo-
dott neg szelvezőlóÍsgivgl, hogy létrchoznok egy olyon nenzetközÍ tovóbbkép4ési toÍnót, ohovo etjijhetnek ,,tonulÓnhk, ozok oz oktotók,
akiken o civil biztonsógi szIkemberck képzése mÚlÍk vilógsze e; Iehetőséget odvo ezze! a Íésztvevőknek, hogy szélesílsék tdtókijÍiikel és
nemzetközi szinten bővítsék ismercteiket. oklotósukru az ame koi ÍöldÉsz' Közel- és Idvot-Kelet, volominl Eutópa tegjobb Riképzőit, nes-
ÍeI okloÍóit hívjók neg azóto Ís ninden évben Budapesfie.
Az idei ,,sEc-tembe( tÍéning si John DoÍo tiszleletérc kerijlt megrcndezésrc _, negenlékezve oz ő rcndkívtili szaknli életútjóÍót és g
biztonsóg teÍén kiÍejÍefi prcÍesszionólis mun4ójóÍol.

/l l] sTc leTbeÍ" kepzesÍe eÍkelok ko
A ro,, 

'a'a' 
'{lLgÍoo''] rroo.s Vol' o kultol

di résztvevók szdmo; o mogyorok mellelt Belgi-

urn, Boszn o Hercegovino, GörögorszÓg, Ho -

londro. lerlorsrog. 0l0s7ors7og Roron,o
sZ]oVÓki0, TörökorszÓg és oZ Amer]koi Eg\/esÜlt

Állomok szokernberei képvise]te1ték mogUkol
hogy ismél részt Vegyenek Budopesten oZ
lBssA Nemze1köZi speciÓliS személyvédelmi
TÍéning]én 20l2 aktóbel 22-21' kÖZöll és kÜ

onfé e szokmoi elóodósok keÍetében tökélete

sÍlsék luddSUkot' A hogyomÓnyoknok n]egÍe-

lelóen oZ Ady]ige1i Rendészeli SZokkozépiSkolo

odo]lotthont o 'sEcjember' tréningnek, ohOl

minden éVben o B]\4-0ktotósi, Képzési és TU'

domÓnyszervezési Fóigozgolósóg (0KTF) és

kÜlönÖSen Dí' Dános Valú ny Í' dondirtóbor
nok, o BNl oKTF Íóigozgolójo tómogolósÓVo|

JoÍtjÓk o képzésl' l\lo mór lermészeles, hogy o

mesterokiolók közö1t e ismert Íendórségi szok
értók iS Végzik munkÓ]uko' o képzés ]dei Íó-

Védnöke pedig sméI DL Hatolo JózsetI olla-
boInogy 0rSZÓgos Rendórfókop tÓny Voll.

A 10 orszÓgból érkezett szokemberek 4 cso-
po''lo os/'Vo el.ne|ell e5 gyokoÍlot '{ep7ese
ken Vellek részl, ome ynek kÖZéppontjóbon eb
ben oZ esztendóben o személyvédelem melleit

o kOmmUn kóció szerepe t

A képzést VezeÍók neve is goroncio Vol1 o VÓF

hoió, rnogos sZínvono]ú okiolÓsÍ0, hiszen

o yon nemzelköZileg elismert rnestereklól les-

heliék e o Íortélvokot o kezdó és holodó cso
potok togjo, mini példóul oZ USA'ból éÍkezeti

Tony schiena _ önvédelmi mesterokÍoÍó, sERE
ioktikók, okinek Kotlfu Altilo önvéde mi ki_

képzó segíte1l V0l0min1 0 szintén omeÍik0i

KoÍl Delogue o személvvédelrni mesterok_

toiÓ, oki mogo is SWAT oS Vo|l ko égójo pedig

Pipicz zsolÍ elismert személyvédelm kikép-
Zó, oki o csopotok gyokor o1i lelod0t0il óllíiotio
oss7e es Vele]yel'e |e Kővago Attilo Í' /í'sz-
lós 0 csongród_megyei Rendórség lovészeti
kÍképzóje és sho GyulÍ _ lBssA lÖVészeti mes-
leroktotÓ Ól itottók össze 0 löVészeti Íelodoto-
kal, stetón Andús pedig oZ elsósegély rej1el-

meibe Vezetle be o rész1vevóket Elóodoll to_

Vobbo cltltÍin-so'ne zoltdn - lÚzszelesl
lechnikus, okinek szokér1elmét bizonyítj0,
hooy oktíV munkójóból sérülésmenlesen men1

nyugdijb0, V0l0min1 csenók lslvún - aki |élek'
ton tréningen 1etie pÍóbóro o résZ1VeVók éber
ségét és reokciÓjót o 10klik0i hózbOn' A regge_

li berne]egító tréningel o ho||ond FÍonk Phi-
lipoon l0loIIo, 0z érdekÍeszíió önismerel _

kommunikóció elóodÓsro pedig sinko zoltón
pJo'' ole,/leoesl 0 \AV BUnÜgVi l-oigo7golosog.

BÚnÜgyi El|ótÓ FóosztÓly Vezetójét kérte Íe] o

sZeÍVeZó bizottsóg.

Teljes bi,,onyossoggol lehei oll lori logy ep-
oe1 0 klkepl(jk Íe'']d^lVÜli Íel'1eszÜltsege és oli
ósi nemzelközi toposzioloto olopjón eZ o tré-

ning l\y'ogYororszÓgon o civil bizionsÓgi szféro
]egmogosobb szinlű képzése'

AZ Ünnepélyes megnyilón oz ]BSSA e nÖke,

PÍot. Poppel ayiilgy köszöntÓlÍe o 1réning részl_

Vevóil, bemutotto o nemzelköZl tonóri koÍt. kÜ-

lön köszönlö]le liszte]elbeli VendégÜnket|

> Povózsaisóndor| olezredes' oZ oRFK Ren_

dészeii FóigoZg0ÍÓsÓg lgozgotÓsrendészeti Fó-
oszlÓ y Rendésze1i oszióly Veze1ó]él oki o Fó

Védnökséget elvólloló Dr Hotolo JóZseí r oltó_

bornogyol olszÓgos Rendőrfókopi1ónyl kép-
Viselle 0 megnyitón

AZ lBssA elnöke méltollo 0 szöVelség szÓmos
sikeres és egyÍe szorosobb együltmÚködését

o lelrorizmUs, bÚnözés és kóbítóSZer elleni

kÜzdelemben, mo.jd elmondto, hogy o képzés
nem ]etl Volno megrendezhetó oz lBssA_Ve|

éVek óto szoros együltmÚkÖdésben ]éVó BN,,I-

0k1oiós], Képzési és Tudomónyszervezési Fó-

igozgotósig (BlV oKTF), 0z Adyligeti Rendé
szeti SZokkÖZépiskolo, Volomint oZ lBssA 0lób-
bi oktíV togj0i önzetlen tómogotÓso nélkÜl:

, IínóÍ Lószló - PAJZS Technológio KÍt,
lBssA GépjÓrmÚVédehi 0sz1Óly Vezetóje ) Dí.
Fodtos lslvón HEKUS és Diplomoto mogo-
Zinok lgozgoióJószerkeszlóje, o sEcjember
képzések hivoiolos médioportnerei ) 

'(eíÍészcsobo - Powershield KÍt' Ügyvezetője, lBssA
lV]0gyor Szekció elnöke > siru Gyula és HijlbeI
Jd'os HÚség sgcurity KÍl' igozgotÓi, lBssA
1ogok ) ol' scl,Umon ÁdóÍn Loborexpert Kft'

igozgotojo, lBSsA 1og ) DL Losz GyijÍgy - |N

KAL cégcsopoÍ igozgoto]o, lBssA tog ) Klézl
Mdino Deleklot PlusT b,,/lorsogi nogoTin
tulojdonoso, o sEcjember képzések hivololos
|opja > Benkő Jenő R0dioRen1 KÍt' igozgo-
tójo, lBssA tog

A képzést hlvotoloson PovúzsIi sgndoI ( ' o1ez-

redeg oz oRFK Rendészeti Fóigozgotósóg
lgozg0lósÍendésze1i FÓoszlÓlV Rendészeii osz
tÓly Vezetóje nvitotto meg, oki röVid beszéde
utón sok sikert kíVÓnlo résztvevóknek'

A szervezók idén olyon kÜ|onleges progrom0l

illílottok össze o b]Ztonsógi ieÍÜ|eten dolgozó
szokembeÍek, lesiőrök, kiképzók és okÍotók
legmogosobb sZintÚ lovÓbbképzéséheZ, 0mely
oz olbgo s,/emelyvede pn, kockozolelenzes,
kiséÍési technikÓk, gyokorloti |öVészel tÚz

szeÍészet és elsósegély melletl nogV hongsÚlyt
Íektete1t o kommunikÓcióro és önismeretÍe.
A nopr I o 0s okrolosok o'01. v0loTinl o s7r.l-

netekben és oZ esli pihenó sordn o részlve

Vóknek olkolmUk odódotl oZ eszmecseré- ]
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X0" SEc"itemlber

c re, megoszthottók egymóssol szokmoi to-
pos7tolotolkot illetve oÍszogUk - civii s7ÍeroÍo

vonotkozó _ törvényi szobóIyozÓsoii' A mes-

terokioiÓkot kifejezeiten moiivó|to o hollgotók

mogoson képzeli profizmuso, Volomint olyon
résztvevők, mint példóUl o leitorszógi elnoki
goÍdo logjoi llle'Ve mogos ÍongU romon.

olosz és mog\/or rendőrtisztek'

A ]l sEc-lember löVeslell kikepz(ji idén is
megszervezték oz immór ll ,,MacsórÍ lstvón
ny. r' e edes" Enlék Lijvész Bajnoksligot,
0melyre októbeÍ 26-ón, pénteken kerÜlt soÍ'

Mocsóri lstvón ny. Íendőr ezredes, oki o BM -
Rendes?eti vezelő^epzo es Ku|oloinlezet Boz-
gotÓhelyetleseként dolgozott, volomint oz

lBssA pofronilÓ togja voll o szervezet mego]o-
pÍtÓso ót0 (mindÍg tÓmogotto és segílelte o
sEc]ember képzéseket és egyéb IBssA ren-

dezvényeket), vóroflanul hunyl el 2010. okló-
ber 23-ón, 6l éves koróbon'

Ezzel o folyomolos löVeszei Versennyel Klvón-
nok oZ oktolók, kollégók és borótok megemlé-

kelni nogysze.ú es peloomutolo s1emely se
géról, szokmoi elhivotottsdgórÓl és szokérlel
méról, V0l0mint mindig segító, jó borólsógÓról'

' ,,MacsóÍi lstvón ny. L ezedes" Emlék
Lövész Bojnoksóg győzÍesei:

1. Mátkus GeÍgely . 2. Edgarc zIkens (L1II

orszÓg) . 3. Ró'ef Ándlds (Romónio)

A kuÍlus Vegen keÍUit soÍ ol lnstÍUktoÍi ViZs_

gÓkro oz lBssA okloiÓsi és MinósÍtési Bizott'
sógo kÓzremÚködéséVel, omely sorón szÓmos

résztvevónek o holodÓ csoportból lehetósége

nyíll o megméreltelésre és sikeres Vizsgo ese-
tén oZ lBssA oktotói mÍnósÍlésre'

szombo1délben o PelnehÓZy HUszÓÍcsÓrdib0n

kerÜll megrendezésre o zórÓbonketl oZ Ünne-
pélyes diplomoosztóVol' A ZÓróeseményl meg
1iszte|ie jelenlétéVel: > KI uzeI Enő r' o|ezÍe

des o B[,4 - Oktolosr. Kepzesi es Tudo'nony-

szervezési Fóigozgolósóg 0ktotósi lgoZgotóhe-

lye]lesej ) Dí' FodÍos ls'ván, o HEKUS és Dip-

lomoto mogoZinok igozgoióJósZerkesztóje,

soo Tomé és Principe tiszielelbeli konzuljo;
> sh Froncesco lvdldi(0loszoÍszoq). ÍoblÍo o
Jeruzsólemi szent JÓnos sZUVeÍén MÓltoi

l ovogÍend AJtonom Perjelsegek szöVetsege
(Klt4FAP) lovogjo; > CoL Louis De Leon
(UsA), jogÓsz, nyugóllomónyÚ olezr' U's. Air

Force_JAG officel > szilógyi AtÍild, az lPA
L4ogyor szekclo lotilkora: > Pgllke 'rInós

ol lPA N4ogyoÍ S7ekc|o o|e|noke; ) Hossó
zolÍd', oz IAPA olelnöke'

A hivotolos lBssA íészvételi diplomokot ProÍ.

Popper GyÓrgy oZ lBssA e nÖke, és DI' Rony
,0ugel (lsR) - oZ lBSsA Íó1itkóro odtók ót o

képzés részlvevóinek, mojd o hogyomÓnyok-

nok megÍele]óen kÖVelkezetl0 díjdtodó Ünnep

ség, omely sorÓn o réSZtVeVók egyéni teljesíl-
ményei kerÜltek értékeiésre.

A xl. sEc-temb€r Nemzetközi
Továbbképzés legjobbjai' akik
elismerésben rész€siiltek

Xl. SECJember LEGJOBB TESTORE

RóbeÍ' ÁndÍós (Romónio)

xl. sEc_tembeÍ LEGJoBB LÖVÉszE
Edmu nds BlunovskÍs (LetÍoÍszÓ g)

xl' sEcjembel LEGJ0BB B0MBAKUTATÓJA

A n g e I o P o g I i o rs (Olaszo( szoig)

XI, SEC-IEMbET LEGJOBB HARCOSA
GoÍan Knezevic (Bosznio Hercegovino)

l A díjÓiodÓ Ünnepség lezdrósoként KÍoUzeI

Enő l' Clezledes és limór ldszló oZ lBssA
emlékpl0kettjét Vehet1ék Ót 0Z lBSSA elnökétó,

ezzel kíVóntuk megkÖszönni o Xl' sEc tember

rendezvény kopcsón nyÚ]toit tómogotósukot

és hothotÓs segítségüke' omellvel oz elmÚlt

éVekben is p0Íloltok o,sTc lembe" keplese-
ket.

KÜlön elismerés és köszönet o sZerVeZÓbizotl

sÓg iogjo]nok, okik Önzeten és ó|dozotos

munkójUkk0l nogybon hozzójórU tok o rendez-

Vény sikeres lebonyolílisihoz|
A sEc-lember szervezóbizoÍlsÓgo ezúton is sze
rPlne Aifeje7 kos7önelel minden inslrÜklo| es
mesteroktoÍó Íészére, volominl hólós köszÓnel

o sEcjember rendszeres ÍinogltÓin1k, szpon
ZoÍoinok is' Í8ssÁ Ho


