IBSSA-HÍREK

AMIRE ÉS AKIKRE BÜSZKÉK
VAGYUNK…
SZEMELVÉNYEK AZ IBSSA TEVÉKENYSÉGÉBŐL

A

24 évvel ezelőtt alapított IBSSA (International
Bodyguard and Security
Services Association – Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége) mára a világ több, mint
120 országában jelen van és közel 40
országban folytat biztonságiszakemberképzést. Ezzel a civil biztonsági szféra
legjelentősebb nonprofit szakmai szervezetévé vált.
Az IBSSA elnöke, prof. Popper György
a szervezet sokrétű tevékenységéből néhány figyelemre méltó, nem közismert
tényt emelt ki, amelyek hozzájárulnak a
szervezet szakmai tekintélyének erősödéséhez és méltán büszkék lehetünk
rájuk:
•
A 9/11 New-York-i terrortámadás után
az IBSSA elsőként integrálta valamennyi
képzésébe a terrorizmus elleni felkészítést.
•
Több mint tíz évvel ezelőtt szinte minden
nap szerepeltek a hírekben a Szomália
partjainál elkövetett kalóztámadások és
hajók túszul ejtése. Az IBSSA Belgium
csapata szinte azonnal reagált a kihívásra és az illetékes nemzetközi szervezetek
jóváhagyásával fegyveres védelmet kínált a térségen áthaladó kereskedelmi
hajóknak. A mai napig több mint száz

Hajók és szállítmányok védelme a kalózoktól
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hajót sikerült megvédeniük a kalózok
támadásait elhárítva.
•
Az illegális migráció hosszú évek óta jelentős problémát okoz Európában. Civil
szervezetként az IBSSA tagjai kaptak elsőként megbízást az USA-ból és NagyBritanniából kiutasított menekültek légi
úton történő hazatoloncolása biztosítására, és ma már van olyan magyar team,
amely felkérésre Európa más államaiból
is végzi ezt a tevékenységet. Nyilvánvaló,
hogy csak rendkívül jól és speciálisan
felkészített szakemberek végezhetik ezt
a munkát, hiszen a kiutasítottak mindent
megpróbálnak a kitoloncolás megakadályozására: betegséget színlelnek, durván
sértegetik az őket kísérő biztonsági embereket és nem ritka a tettlegesség sem.
•
Az emberkereskedelem és modern kori
rabszolgaság mára az alvilág egyik legjövedelmezőbb üzletévé vált és szorosan
összefonódik a kábítószer-csempészéssel, a prostitúcióval és a terrorizmussal
is. Az IBSSA 2017 februárjában hozta
létre a mára 27 országban működő AHTB
iroda (Anti Human Trafficking Bureau)
hálózatát a hivatalos rendvédelmi szervek segítésére és azokkal való szoros
együttműködésre. Ezek az irodák az embercsempészés és illegális migráció területén gyűjtik az információkat és derí-

tik fel a nemzetközi összefüggéseket.
2017-ben Mexikóban és a Dominikai
Köztársaságban már sor került olyan sikeres akciókra – az IBSSA AHTB helyi
irodák kezdeményezésére amelyek során sok elrabolt és fogságban tartott,
prostitúcióra kényszerített lányt, köztük
számos fiatalkorút szabadítottak ki és
számolták fel az őket elrabló és fogságban tartó bűnbandákat.
•
Néhány évvel ezelőtt egy magyar IBSSAcsapat utazott Görögországba és filmbe
illő akcióval szabadítottak ki három magyar diáklányt és egy olasz hölgyet az
őket fogva tartó és prostitúcióra kényszerítő bandától. A görög rendőrséget
azért nem lehetett bevonni, mert a bűnözők első kuncsaftokként görög rendőrtiszteket vittek a lányokhoz. Továbbá
fennállt az esély, hogy ha a magyar rendőrségen keresztül keresik a megoldást,
az olyan hosszú ideig tarthat, hogy a lányok addigra teljesen eltűnhetnek, eladják vagy megölik őket. Miután az akkori
sikeres akcióról a nemzetközi sajtó címlapokon számolt be, a görög rendőrség
három héttel később egy átfogó akcióval
több száz lányt szabadított ki a nemzetközi banda felszámolása során.
•
Irakban, Afganisztánban és más válságövezetben a katonák és a biztonsági erők

tehermentesítésére és munkájuk segítésére egyre több helyen civil biztonsági
emberek látják el az objektumok védelmét, továbbá a különböző segély- és
egyéb szállítmányok kísérését. Az ilyen
tevékenységet koordináló cégek kizárólag a brit SIA- és az IBSSA-minősítéseket
fogadják el, azaz nem elég, ha az egyébként bármely európai államban megszerzett vagyonőri igazolvánnyal rendelkeznek a munkavállalók. Öröm és külön
elismerés számunkra, hogy az IBSSA
tagsági igazolvánnyal és szakmai képesítéssel rendelkezőket azonnal előléptetik
és kiképzési, vagy vezetői feladatokkal
bízzák meg, ami nemcsak presztízst jelent, de magasabb bérezéssel is jár.
•
Természetesen a fenti tevékenységek
szinte kivétel nélkül fegyveres szolgálatot
jelentenek. Az IBSSA fegyveres képzését
világszerte elismert magyar és külföldi
szituációs lövészeti oktatók irányítják. Az
IBSSA színeiben versenyzők pedig évek
óta kiemelkedő eredményeket érnek el
világszerte a rendőrség és más szervezetek lövészversenyein.
•
Az IBSSA világhírű mesteroktatói számos
országban hivatásos rendvédelmi szervezetek és különleges alakulatok kiképzésében vesznek részt, így Magyarországon a TEK közelharc és önvédelmi rendszerét – amelyet az EU hasonló szervezetei is átvettek – Kelemen István 10.
danos jiu jitsu-mester, az IBSSA egyik
alapító tagja dolgozta ki és irányítja. Az
izraeli Rony Kluger, az IBSSA főtitkára
Olaszországon kívül számos országban
készíti fel a katonai és más rendvédelmi
szervek kiképzőit. Az amerikai Karl de la
Guerra (Charlotte, NC) az Egyesült Államokban a SWAT-kiképzők továbbképzését végzi. A szintén amerikai Tony
Schiena nemcsak amerikai szakembereket képez rendszeresen, de részt vett az
Iszlám Állam ellen küzdő kurd erők felkészítésében és képzésében is.
Az IBSSA oktatók számos országban
folyamatosan közreműködnek a hadsereg és a rendőrség különleges alakulatai
kiképzésében, így Olaszországban, Macedóniában, Romániában, Trinidad és
Tobagóban, más karibi országokban.
Magyarországon sincs olyan szervezet,
ahol oktatóink – elsősorban a közelharc
vonatkozásában – ne lennének jelen.
A néhány kiragadott példán kívül oktatóink között van a világhírű brit Eddie
Stone, vagy a Hegylakó-filmekből jól ismert kardforgató, a főszereplő Adrian
Paul.
•
Magyarországon az IBSSA közreműködésével alakult meg az MBVMSZ (Magyar

Biztonsági Vállalkozások
Munkaadói Szövetsége),
amelynek tagjai között számos IBSSA tagcég található
és a szervezet vezetésében
az IBSSA jelentősen képviselteti magát.
•
Hét évvel ezelőtt az IBSSA
kezdeményezésére jött létre
a „Partnership for Security”
– Együttműködés a Biztonságért program, amelynek
eddig öt nemzetközi konferenciája volt több kontinensen. Az együttműködés az
IPA (Nemzetközi Rendőr
Szervezet) és az IAPA (Nemzetközi Polgárőr Szövetség)
szervezetekkel indult, azóta
közel száz további szervezet,
köztük egyetemek, civil szervezetek, sportszervezetek,
lovagrendek és médiaszemélyiségek csatlakoztak a
kezdeményezéshez.
A 2018. március 21-én,
Tel-Avivban megrendezendő
6. nemzetközi konferenciára
már több mint 50 szervezet
jelezte részvételét.
•
Az IBSSA és az IAPA 2017ben egy új programot indított: OAR (Árva és hátrányos
helyzetű gyermekek az állatvédelemért), amelyhez az
elmúlt év során sokan csatlakoztak. Már három alkalommal került sor e szervezetek és mások támogatásával olyan programokra,
amelyeken a törökbálinti
Zöld Sziget Állatmenhelyen
intézetben nevelt gyermekeket láttunk vendégül, akik
örömmel vitték sétára az
árva kutyusokat és megtanulták, hogyan kell az állatokkal jól bánni. A szakemberek szerint a nehezen kezelhető gyermekek magatartása nagyon sokat javult a
programok során.
•
Folyamatos az IBSSA búvárképzés Floridában (Miami)
– Kutas Attila instruktor vezetésével minden szinten,
egyéni és csoportos formában. A képzés végén a sikeres vizsgát tevő résztvevők
PADI diplomát kapnak. A
képzés programjában szerepel: merülés víz alatti hajó-

Lövészeti oktatás

Trinidad és Tobago — a különleges alakulat kiképzése

Rony Kluger Krav Maga kiképzést tart

Svájci Gárda — a csúcskiképzők, Antonio La Salandra középen

Tony Schiena a kambodzsai miniszterelnök gárdáját képzi ki
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roncsokhoz, találkozás cápákkal, rájákkal, óriás teknősökkel, víz alatti szigonyos
vadászat, víz alatti videó és fotók készítése a képzésről és az élményekről.
•
Tervezzük, hogy a közeljövőben meghatározott hétvégeken speciális képzéseket
szervezünk világhírű IBSSA oktatóink
vezetésével. A meghívandó külföldi
sztárkiképzők között van: Semmy Schilt
– négyszeres nehézsúlyú K1-világbajnok,
Adrian Paul – filmsztár, Tony Schiena –
filmsztár, háromszoros karate-világbajnok és kiképző, Rigan Machado – a brazil jiu jitsu atyja és filmsztár, s nem utolsósorban az olasz Antonio La Salandra
– a Vatikáni Svájci Gárda fő kiképzője (aki
a Svájci Gárda 512 éves történelme során az első és egyetlen nem svájci nemzetiségű kiképző) és még mások.
•
2015-ben az IBSSA kezdeményezésére,
az IAPA és több más nemzetközi biztonsági szervezet támogatásával egy új kitüntetésrendszer alapítására került sor
a biztonság területén dolgozó szakemberek és cégek kiemelkedő teljesítményének elismerésére. Az International
Order of Knights of Security (azaz Order
of Security) közhasznú, nonprofit nemzetközi szervezetként került bejegyzésre.
Létrehozását több érv indokolja: egyre
inkább észleljük, hogy a biztonság iránti
igény soha nem volt olyan sürgető, mint
jelenleg. Folyamatosan csökken az emberek biztonságérzete, mivel megsokszorozódtak a biztonsági kockázatok és
veszélyek. A biztonság kérdése óriási
kihívás az egyén és a társadalom életében nemzeti és nemzetközi szinten. Szerte a világon egyre több szakembert foglalkoztatnak a hivatalos rendvédelmi
szervek és a privát biztonsági szféra.
Ezzel párhuzamosan a szakma rangja is
folyamatosan nő. Mindezek alapján a
biztonsági szakma jogosan igényli a kivételes teljesítmény és a sikeres szakmai
életpálya hivatalos formában történő
elismerését nemzetközi szinten.
IBSSA HQ

AZ IBSSA ÚJ TAGJA: CSÖBÖR KATALIN
A IBSSA tiszteletbeli tagjává avatta Csöbör Katalint, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 1. számú választókerület, Miskolc és térsége országgyűlési képviselőjét.
A rangos nemzetközi szervezet felfigyelt a képviselő asszony tevékenységének egyik speciális aspektusára, amely egybeesik a szervezet alapításakor
megfogalmazott szakmai célokkal is: a biztonság kérdése és annak megőrzése
érdekében végzett sokoldalú munka.
Csöbör Katalin nagy figyelmet fordít az általa képviselt régióban élő állampolgárok és környezetük széles értelemben vett biztonságára és elismerésre
méltó erőfeszítéseinek köszönhetően eredményes munkát végez ezen a területen. Minden lehetséges eszközt, módszert, kapcsolatot és fórumot megragad,
hogy megfelelő megoldásokat találjon a biztonság védelmére, amely korunk
egyik legnagyobb kihívása nemzeti és nemzetközi szinten, az egyén, a család
és a közösségek vonatkozásában egyaránt, mindezt szoros együttműködésben
végzi a helyi és országos rendfenntartó szervekkel. Évekkel ezelőtt az IBSSA e
koncepció szellemében hozta létre a Partnerség a Biztonságért nemzetközi
programját (Partnership for Security).
Csöbör Katalin érdemei és emberi kvalitásai alapján az IBSSA vezetőségének
döntése értelmében vehette át a közelmúltban az IBSSA tagsági diplomáját és
igazolványát.
Az IBSSA nagy nemzetközi családja nevében szeretettel gratulálunk és kívánunk képviselő asszonynak további sikeres munkát a biztonságért folytatott
küzdelemben is.
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