


IBSSA-kongresszus Budapesten

2013. szeptanba 2S-nn Butlapestm, az imit itcsillagu Securi

Hotelcínet dxyt President HoxLben Lo lt sor az IBSSA- Nen-
zlthözi Túő}- ls Biztonsági sz1lgáldnk Sziuet:égc XVIII' hangresz-

szttttha, tnknnt l II]' htttnulhi? Í0r secu'itr nenzettizi la1Ji'
rcntilha n ]BSSA ]PA IAPA hózijs szentzlsiben. Fő ténl a
I1zlehulisbiztotlsigf;Lrli;n, uízen' lncgőbat,loLt.

Négy kontincns 40 o.szág.l és 35 nemzetköZi szenezet 110
képvrelőjc clhatározra, hogy r Nemzeti Fejl€szrési Minkzrérim
(NlM)' a Nenzeli KóZlekedési Hatóság (NKH) és az onzágos
Balesermeeelijzési BizoÚság (oBB) á]ta] 2011-ben elinditotr
Élerúron aBizronságosKózlelcdésreFelkészírőProglamof
nemzeúózivé tcs7ik' ós viljgrnérttekben ldterjeszrik' Gyóri Gyu
La, rz NKH elnöke nagv öromnlcl lögadra és támogatta a kez

A rendczvénycn az TBSSA teljes igazgaróranácsár esyhangú,
nyílt szavazással újabb ór évLe niegválasztotta a lrongresszus, az
elnóke ismér pLof' Popper Cvörgv' fótnkára pedig az izraclidr'
Rony Kluger lctt.

Ez alL<rlomból elisleréy
ben részcsiiheL azok a szemé-
lyck és szervezetelq amelyek
jelenósen hozájáru]rak e
IBSSA fejlődéséhcz és nemzet'
közi sikereihez' Néhányar em'
lítve a reljesé: igénye nélkül:

az IBSSA Érdemérem
arany lokozata kitüntetést
kapra óexc. YuriiMushka úr'
rz Ukrán Köztlirsaság M.l'
gyl rországra a kkreditált nagv_

tisztclcrbeli IBSSA-
taggá fogadták óexc' Zeijko
lanjetovic urat, Bosznir-Her
c€govinr n gBrországi nagy-
követét és őexc' Nurbaklr
Rusteniov uLat, Kazahsztán nagyköverét'

öt szervezet kiriinretését. köztülr a Szlovák Karasznóflre]'
hárírás arany éLdenikereszrjét adonián}ozrák dL schváb Zolttin'
oak, az NFM lrclycttcs állanltitkáLának'

dr' Fodros ktván sao Tomé és Príncipe D€mokratilrus
Köztársaság tiszreletbeli fókonzulja az TBSSA Emlékplalremjét
vehene át az afrikai kapcsolatok ápolásáén'

TnzrelctbcIi IAPA taggá fogadták Gyóri Gyulát' az NKH
,ll.li. c \,eD, .,v K"r,eh. r Hung,Tcol rolveze,ig.,/sr"jir.

Az ]BssA 20l4-bcn ünDcpli alaPírásának 20' évfordulójál'
A jubi]eumi lrongreszus szcrvczésérc svjjc és szerbii jelentl€zerr'
az igazgatótanács a he\'szílről kósőbb dónr.

(A kJngftszE BzletÍ! iglzótdnrL]e negtnlihrtó r ü)ÚÚ' ib''r.

PA.

On 2Bi Septauba )013 t\r:idaLt HnlBtxkpat, wltirL u'm lr
Ji,e-Í,1-, Ít] jry p'iz.( rgni , ha:Led tILr IB5SÁ - the lf,l llttc;tltt-
tiouIBolyuat tlard Suuri4,Sa uia Asociatioa Congrstnd tlr
3't Pataerlip Jir Seetrity intent,ttiomlorJinw orydnued !,y

fBSSA-Ifr-lAIA.Ifu nair srbjctL t.us lirJlitSQityar lard, it

40 countries offour continents and 140 representatives of
35 inreÍnational organ;sations decided to rnake the Program
l'repar]ng for Safe TranspoÜ iniriaÉd on the Path of Life in
2011 by rhe Ministry of National Dwelopment (MND), the

Narional Transport Authority (NTA) and rhe NationalAcci-
dcnt Prcvenrion Commirtee (NAPC) ircmationaL and expa

on a global level' GyuLa Gyóri, Presidenr ofrhe NTA was hap
py to velcome rhe inidarive.

At the event the whole Board of Dnecrcrs of IBSSA was

unanimously Le-elecred íor another five years by the congres
or .n open ball"r' ll. llr.iden' i' ljolCyör81 Popoer ag"ir.

and irs Secretary General is

DL Rony Kluger from krael.
On this occasion those

people and organ isations that
slgnifi canriy contribured to
the developmenr and irterna-
rional succes of IBSSA re'
cen'ed honours. Here is a list
which is not intended to be

IBSSA Medrl of Merit
Cold was awarded ro H.E.

Yurii MushkaAmbassador of
Ukraine

Honorary Membership
Cenificare rvas given rc H.E.
Zeljko ]anFrovic' Ámbxssa'
dor of Bosnia-Hercegovin.r
rnd H.E. Nurbakh Ruste-

mo" Ambrsa,lor oFKrzakhstan
_ Dr Zoltán Schváb, Deputy Srate secretary at the NDM

wrs honoured by awards of 6ve organisations, including the
KCZS (Slovakian Disaster Responsc Unit) Cold Medal

IBSSA Menrorial PLaqrrette was awarded ro Dr István
Fodros Honorary Consu1 ceneral for sao Tomé and Principe'
for culdvaring the nlationships in Afrlca

Ncrv HonoraLy members ofthe IAPA are Gyula Győri,
PresideltofNTAand Kornél Szepesy' CEo ofHungaro Con-
rrol Plc.

h 2014IBSSAwill celeblare its 20'r' anniversary. Srvirzerland

ald Serbia applied for the organisarion of rhe jubile€ congress.
'I]le Board ofDÍecton rvilldecide about tbevenue later'

(Detailelt Mbrute' af the Czngres i: to be found: uuu.ibsa.
ot9)
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