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Úirtlvűlqsztottq
nemzetlrözi Ueze tőségét

d2 lBssA
Az IBSSA, azaz a Nemzet-
közi Testőr és Biztonsági
szolgálatok szöVetsége
közel húszéves működé-
se egyik legsikeresebb
rendezVénysorozatát
tartotta 2013. szeptem-
ber 23-29. között
Budapesten. 1994-ben
alakult a nemzetközi
szervezet, amelynek
mára 5 kontinens 120
országában vannak tagjai
és több mint 30 ország-
ban szervez rendszeres
képzéseket.

rendeZVény a Xll'
,,SEC-tember"
nemzetközi speci
á is személyvédel-

mi továbbképzéssel kezdő
dött szeptember 23-án, az
Adyligeti Rendészeti szak-
köZépisko|a területén és a
BM _ oktatási, Képzési és
TudományszerVeZé5i Fő
igazgatóság objektumá n. Ez

a nemzetközi képzés az
lBssA oktatási rendszeré-
nek a csúcsa, amelyben ok-
tatók, kiképzők és a világ
minden ré5zéről érkező
szakemberek vesznek részt
továbbképzés céljából és ígv
szerezhetnek magasabb
5zintű oktatói minősítést.
Ldén tizenkét országból ér-
keztek résztVeVők, köztük
négy hölgy is, továbbá több
h ivatásos rendőr, 5őt az
Egye5üLt Álla rnokból koráb-
bi SWAT tagok.

A képzés programjában
ebben az évben is jelentős
szerepe volt a BM - Nemzet-
közi oktatési Központ (FBl

Akadémia) szituációs helysé-
geiben történt intézkedés lé
lektani 8yakorlatoknak és
azok kiértékelésének.

Az állandó ]BssA oktatók:
Karl Delaguerra (USA), Rony
Kluger (lzrael) me|leti idén

Az elnökséget újraválasztották a konÍerencián

LiubomirVracarevic (szerbia)
tizdanos aikidómester, világ-
hírú rendőrsé6i kózelharc és
önvédelmi kiképző is tanítot-
ta a résztvevőket.

BÜ5Zkék lehetÜnk néhány
magyar IBSSA-Szakember
közremÚiködésére is, mint
PipicZ Zsolt _ személyvédelmi
mesteroktató, Kővágó Attila,
sira Gyula és Hülber János _
|övészeti kiképzők, akik világ-
színvonalon adták át tudá5u-
kat, ilyen módon i5 erősítve a
mag\/ar biztonsági szaker.rbe
rek nemzetköZi tekintélvét'

2013' szeptember 28-án ke-
rÜlt 5or az lBSSA XVlll. kong
resszusá ra, amelVen 130
résztvevő 4 kontinens 40 or-
szága és 35 nemzetköZi szer-
Vezete képViseletében átte-
kintette az e|múlt öt éV
tevékenységét és meghatá-
rozta az elköVetkező időszak
célkitűzéseit, ameIyek kózott
első helyen továbbra is aZ

egvÚttműködés, azaz a
Partnership program áll, kÚ-

lönös tekintettel a gyermek,
család, telepü|és biztonsága,
Valamint a kábítószer és ter-
rorizn'rus elleni k!lzdelem te-
rületére'

Új elem, ame|y a fenüek-
ke| is szorosan összefügg, a

közlekedés biztonsága, a bal-
esetek visszaszorítására való
törekvés' Ez Volt a fő témája
az lBssA_lAPA_lPA közös
szervezésében megrendezett
lll' nemzetközi konferenciá-
nak is, különös tekíntettel
arra, ho8y a 2012. éVben Ma
gyarország Vehette át aZ Eu-
rópai Unió ún. PlN-díát, mint
a legsikeresebb ország a köz
lekedési balesetek visszaszo-
rításában-

Dr. Fodros lstván {középen) munkája előtt elismerésseladóztak

cYoricyula tartotta a konterencia vitáindító bes7édet

Külföldi delegáció látogatott el a hatvani tűzoltóságra
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A konferencia Vitaindító
beszédét Gyóri Gyu a, a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság elnö-
ke tartotta' Őt köVette a biz-
ton5ágos és hatékony légi
naVigáclós szolgáltatá5 nyújtá-
sa témában Szepessy Korné|,
a Hungarocontrol MaByar
Lé8iforga lmi 5ZoIgá lat Zrt' ügy-
Vezetője' Majd Hossó Zoltán,
aZ lAPA (Nemzetközi Polgárőr
SzöVetség) aLelnöke Vette át a

szót, aki az |APA szervezetét
mutatta be a konferencia
résztvevőinek' A hazai felszó-
lalók sorábó is kiemelkedő
Volt Tímár Lász ó, az lBssA
bűnmegelózési és közlekedés
biztonsá8j osztá]yának Vezető-
je, Valamint Macsári lstván r.

őrnagy, a Repülőtéri Rendór
lgazgatóság légiközlekedés
védelmi osztálV Vezetójének
e őadása' A konferencia
tén'rájában feIszólaltak
neves amerikai, svéd, iz
rae j, pakisztáni, szloVén,
sz]oVák, stb' szakembe-
rek is.

A konferencia Vé8én
35 nemzetkozi szerve
zet, köztük biztonsági
szöVetségek, 5portviLág

szervezetek, egyetemek
és más felsőoktatási
intézmények, humani-
tárius és katasztrófa-
elhárító szervezetek,
lovagrendek egyhangú
lag ÚgV döntöttek, hogv
csatlakoznak a Magyar
országon 2011 ben elin-
dított és azóta igen sike-
res Életúton Programhoz, és
nemzetközi méretekben is
kiterjesztik a Biztonságos köz

lekedésre va|ó felkészítés
progranrot.

2011' éVi indulásakor az
lBssA és aZ lAPA magyar szek-
ciói elsőként csat akoztak az
Életúton Programhoz'

A rendezvénysorozat fontos
eseménye volt, hogy a XVlll'
lBssA-kongressZuson a részt-
vevők egyhangú szavazással
újabb öt éVre me8Vála5ztot-
ták az lBS5A vezetóségét: el-
nök ismét prof. Popper
György lett, főtitkár dr' Rony
K uger maradt.

A végrehajtó bizottság_
ba alelnökként bekerÜlt dr'
c Z a p á r y- M a rt in cs eV ics
András, Va la m int a bizott-
sá8 tagja lett Kollár Antal
és dr' Niklós Andrá5 is, aZ

kéVé Választották, felVáltVa a
pozíciót eddig betöltó az
olasz Roberto Gobbit.

A rendezVénysorozat
csúcspontja az Award
ceremony, a kitüntetések
átadása Volt' Ekkor került
sor a Xll. sEc-tem ber képzés
résztvevőÍ számára a diplo
mák é5 a kiernelkedő telje-
sítményt Vagy tudá5t e i5me
rő dÜak átadására, az idén
ismét ötcsillagos security
Hote minősítést elnyert Ho-
tel President konferenciater
mé ben '

Dr' schVáb Zo|tán, a
N emzeti Fejleszté5 i Mi
nisztérium helyettes ál-
lamtitkára öt haza i és
nemzetköZi szerVezettől
kapott kitüntetést, köztük
a 5z]ová k KatasztrófaeI
hárítás (KCZS) ara ny ér-
demkereszt.iét, Va la m int
az lBSsA elismerő p]akett-
jét, több éVen keresZtúl
nyújtott önzetlen támoga-
tásért, nagyVonalú 5egít-
5égért.

Az IBSSA Medal of Merit
érdemrend arany fokozatát
kapták: dr. Dános Valér ny'
rendőr vezérórnagy és őex-
cel]enciája Yurii Mu5hka, az
Ukrán Köztársa5ág Magyar-
országra akkreditált nagykö_
vete.

Ti5zteletbeIi tag8á fogad
ták őexc. Zeljko lanjetovic

Gyóri Gyula és Szepessy
Kornél urak a tiszteletbeli
lAPA-tagságban részesü ltek'

AZ ]BssA Íejlődését hosz
szú ideje jelentősen elő5e-
gítő személyek m u nkáiát
em]ékp|akett eiismeréssel
honorálták:

Dr. Fodros lstvá n, sao
Tomé és Príncipe Demokra-
tikus Köztársaság tjsztelet'
beli főkonzu lja, az lBssA
Diplomáciai Bizottság e nö-
ke,

Kelemen lstván, az lBssA
alapító tagja, TEK közelharc-
kiképző, Keftész Csaba, az
lBSSA magyar szekció elnöki
teendőinek magas színvonalú
el átásáéft tÍZ éVen keresztÜl'

Az lBssA 2014-ben Ünnep_
li fenná ásának 20' éVfordu-
lóját' A jöVő évi kongresszus
szervezésére svájc é5 szerbia
_ ahol már rendeztek kong
resszust jelentkezett, a helV-
színről később lesz döntés'

A rendezvénysorozat mé|-
tó zárása a Marriott Hotel
báltermében megrendezer(
XVll. Testőr'és Lovagbá] Volt.

szeptember 29 én Kutalik Ta-
nrás, aZ lBssA lVagyar szekció
re8ioná is képvjse ője meghí
vására és szervezésében az
amerikai és további hat kü

fö di delegáció látoga-
tást tett Hatvan Város
tűzoltó parancsnoksá-
gán- A szervezet Vezető-
ivel Való találkozáS éS a
bázi5 megtekintése Után

a Vendégek tjszteletÜket
fejezték ki a 9/11-emlék-
mÚné|, a melyet a NeW
York i ikertornyoknál
Végzett mentés során
hősi ha ált halt amerikai
tűZoltók em|ékére 2012-
ben helyeztek el a Hat
Vani TÚzoltó Pa ra ncs'
nokság falán' Bobá ly
Attila szobrászművész
erőteljes alkotásába be
fogla Va átható a terror-

támadásban elpusztított
World Trade Center vasszer-
kezetének egV darabja, a NeW
York-i tűzoltók ajándéka rna
gyar ko légáiknak'

rBssA (H. Q.) P. A.

lBssA Magyar szekció tá rs-
elnökei.

sira Gyulát, az lBssA lsF
(nemzetközi sportsZöVetség)
lövészetet felügyelő alelnö-

urat, Bosznia Hercegovina
budapesti na8yköVetét és
őexc. Nurbakh RUstemoV Ka'
Zahsztán budapesti nagykö-
Vetét.

Kaí Delaguerra (UsA) állandó lBssA-oktató is előadást tartott

Ljubomir Vracarevic ( szerbia) előadását nagy figYelem övezte
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