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Az lBssA idén is
nClgyszcrbcrsÚ
eseményeIrre

IrészÜl

tember" rel kezdődik, am€ly'
nek helyszíne-az előzó éVek'
hez hasonlóan - az Adyligetj
Rendészeti szakközépiskola
objektuma lesz' A képzés
rangjához és sikeréhez nagy-
ban hozzájárul, hogy a szer'
Vezők m inden éVben az BssA

Világhírű rnestereit és neves
oktatóit híVják meg. Nem lesz
e, nrásképp idénsem: srámi
tanak az izraeli Rony Kluser,
az amerikal Karl Delacueffa
és Tony schiena, a szingapúri
stephen chee, továbbá több
má5elismeft 5ákemberrész_

A 2015. évi képzés több
Vonatko2ásban közvetlenÜl
kapcsolódik az utána soÍÍa
kerü ő kétnapos nemzetközi
te5tőr_E b 8Ya korlaü feIadata_
ihor' hiszen a képrés Virsga-
feladatainak eredményes
mego dása esYútta] lehetősé
getad a teíőrversenyen Va ló
részvételre' VáÍható az is,
ho8yaVersenyen induló csa_
p3tok egy része majd koráb
ban érkezik Magyarországra,
ho8y részt Vegyen a speciális
képrésen'

A nyíLt testőFEb he Yszíne
az lBssA oktatási központja

Áz lBssÁ2015. ehő í*yedóvi ne3bészéléséí atrólk döntötték' iogv a t.vasÜá téÍ€zett l' Nyílt Testőr Európá'bajnokgágot őssz€lt.rtják meg

z lBssA (lnteÍn.tio_
na Bodyguard and
security Services

a,,sEc'tember" nemzetközi
tréning és a testórÖk első
nenrzetközi szakmai VeÍsenye
egymást köVető időpontban
kerül me8rendezésre'

2015 sreptemberében a
program az lBssA speciális
képzéséVel a XlV ,,sEc-

zetközi Testőr és Biztonsági
szolgá latok szóVetsége) vez€
tősége 2015' e|ső negyedéVi
megbeszélésén fontos dönté-
sek születteL figyelembe
VéVe a globális gazdasági Vál-
ság még mindig érezhető ha

tásait is. Ennek megfuIelően
célszerűnek ítélték egy időben
tartani az idén tavaszÍa terve
zett, de technikaiokokbó el'
halasztottl' NYílt Testőr EUró'
pa'bajnokságot (]' open Euro-
pean Bodygu.rd Cham-
pionships) az lBssA hagyomá-
nYos őszi rendezvényeivel,
hogy lehetóség szerint azokon
minél többen, a legkedvezőbb
feltételekkel tudjanak részt
Venni. A döntés éftelmében
az éVek óta nagyelismertség
nek örvendő központi képzés, A sÉc_témber nemzetlózitrénlnget idén is Advligeten t rtják
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Esztergomban, a CEBA
(centra European Body8uaÍd
Academy)leszé5 az e őkészü_
letek koordjnálását i5 ók Vég'
zik' A Verseny nyolc helyszí
nen, kűlönböző feladatokat
taÉalmaz: Vízből mentés,
speciá i5 ]őgya ko rlatok, tá ma'
dás elhárítá5a, speciális gép
jármű Vezetési é5 kísérési

A háromfős csapatok
u8yanazokat a feladatokét
kapiák, a kiértéke|ésnél ter'

oldá5ok minősége
és a ráfordítá5 ideje
3lapján dönt majd a
zsűri' A testőr Eb
nyílt jellege ]ehetőVé
teszi, ho8y Európán

seny győztesei a di
jakon kíVÜlelnyerika
jó helyezéssel együtt
járó presztízst is, kÜ'
lönös tekintettel
arra' ho€y 2017-

megrendezendő
testőr Vb előtt e, a
m.gyarországi VeÍ'

szakmai megméret
tetés a világon. A

uto|só napja irnmár hágyo
mányosan több részbő áll,
amelyek he yszín€ ismét Bu

1- lBssA Annuál M€€ting,
vagyis az lBssA évente tadott
nemzetkÓzi konferenciája,
amelYen a szöVetség bekó
működését érintő szakmai
kérdésekmé lett, fő témá á,
okbtás és képzés helyzete és

2' Ugyanezze a témakör_
rel foelalkozik az immár 5.

alk.lommal meg-

Partn€rship Íor 5é-

3' A több mint

befejezése a kitün_
tetés és dÍkiosztó

lyen a téstőFEb
győzteseinekdíj3zá
sára, a 5Ectember
speciális képzés
ré5ztVeVő i diplomé i

kikapzést kapnak a résztvevők

nék átadásárá é5 a konferen
clán részt VeVő szervezetek
kitüntetéseinek átádá5ára
kerü sor únnepélyes kÖrü
mények között' Ekkor kerlj'
nek átadásra e ső. kalomm3
a Ne mzetközi Biztonsági sze r'
Vezetek ált.l a 2015 elején
a]apított új kitÜntetés, az
order of security különböző
fokozatai is' A rendezvénvso
rozatot és a díjátadó ünnep'
séget a haevománvoknak
megfelelőenszínvonalas fo
gadássa zárják a szervezők'

Anri pedig az érdeklődést
é5 részvételi szándékot illeti,
az eddigi tapaszblatok a ap-
ján több mint 30 ország és
m]ntegy 20 nemzetkózi szer
V€z€t képviselőit Várják Buda_

P A./H. E.

Áz lBssÁ oktatási kózpontjábán p.oíi kiképzést kapnak a

Á közelhar. oktatásárá is nagy hangsúlvtíektétnek

Az lBssA budápesti képzéséré haÍmin. Óczág és mintégv húsz neÓzetkó.iszervéz€t képvk€lőitvárják
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