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XI. SEc-tember
IBSSA Nemzetközi

Speciális SzeméIyvédelmiTréning
iir tohn Dora tiszteletére

töbhelr'
mint
''A!dktestőtöR"

Az lB55A Főhadiszállása
idén 11. alkalommal
szervezte meg a szöVetség legszínvonalasabb és
legsikeresebb nemzetközi szakmai továbbképzését, a,,sEc-tember"

elnevezésű tréninget a
civil szféra képzett és
elismert oktatói, valamint szakemberei
részére2012. október 22.
- 27 között, Budapesten.
Az idei ,,SEC-tember"
tréning a 2005-ben
elhunyt világhírű biztonsági szakember, Sir John

főigazgatója támogatásáVal
tartják a képzést. Ma mártermészetes' hogy a mester-oktatók kozött elismert rendőrségi szakértők is Vannak'
A képzésre érkezők között

ismét kiugróan magas volt _ a

magyarok mellett_ a külfóldi
résztvevők száma: Belgium,
Bosznia-HercegoVina, Görögország, Hollandia, Lettország,
oIaszország, Románia, szlo-

(lBssA-UsA országképviselő/_ személyvédelmi mester-

oktató, aki maga js sWAT-os
volt; kollégája Pipicz Z5olt _

elismert személyvédelmi ki_
képző, aki a csapatok gyakorlati feladatait á llÍtotta ö55ze
és Vezényelte le. KőVágó Atti-

la r zászlós_a csongrád-me_
gyei Rendőrség lövészeü ki-

képzője és sira Gyula

- lBssA

löVészeti mester-oktató állí_

Bűnügyi Főigazgatóság, Bűnügvi Ellátó Főosztálv Vezetőjét kérte fela szervező bizott'
ság.

Teljes bizonyossággal lehet állítani, hogy a kiképzők
rendkívüli felkészültségének
és óriási nemzetközi tapasztalatának kószönhetően ez a

tréning Magyarországon

a

civil biztonsági szféra legma_
8asabb szintű képzé5e.

Dora tiszteletére került
megrendezésre - meg-

emlékezve az ő szakmai

életútjáról és rendkívüli

professzionális munkájáról.
ettőezer-kettőben az
IBSSA Magyar Szekciója olyan nemzetközi továbbképzési

formát hozott létre Budapesten, ahova eljöhetnek ,,tanulónak'' és nemzetközi szinten
bőVíthetik ismereteiket azok
az oktatók' akiken a civil biztonsági szakem berek képzése
múlik Világszerte. ToVábbképzésükre az UsA, Kanada, Köze|- és ÍáVol-Kelet, Valamint

Európa legjobb kiképzőit,

Vákia, Törökország é5 az tották össze a lövészeti felAmerikai Egyesült Államok adatokat, stefán András peszakemberei képviseltették dig az elsősegélynyújtással
magukat. A 10 országból ér-

ismertette meg a résztvevő_

portra (kezdő és haladó szintű)osztva elméleti és gya korlati képzésekenvettek részt.
Már a képzéstvezető rangos, nemzetközileg eli5mert
szágos Rendőrfőkapitány
Volt' A hagyományoknak szakemberek neve is garancia
megfelelően az Adyligeti Volt a Várhatóan magas színVonalú oktatásra, mint példáRendészeti 5zakközépiskola
ul az UsA-ból érkezett Tony
adott otthont a ,,SEC-tem ber"
tréningnek, ahol mlnden éV- scHlENA _ önvédelm i mester
ben a BM _ oktatási, Képzési oktató, SERE taktikák, (nem
mellesleg filmsztár is), akinek
és Tudományszervezési FőKotlár Atiila _ önvédelmi ki
igazgatóság (oKTF) é5 különösen Dr. Dános Valér ny. r. képzó segÍtett; a szintén amerikai Karl DELAGUERRA
dandártábornok, a BM_oKTF

sonne zoltán _ tűzszerész

mester oktatóit híVják meg

minden éVben.
A 11. ,,sEc-tember" idei
fővédnöke ismét Dr. Hatala
József r' altábornagy úr _ or-
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kezett szakemberek 4 cso-

ket. Előadott továbbá chikán-

technikus, akinek szakértelmét bizonyítja, hogy aktív
munkájából sérülésmentesen ment nyugdíjba, Valamint
csernák lstván _ aki lélektani

tréningen tette prÓbára

a

résztvevők éberségétés reakcióját a taktikai házban. A
reggeli beme|egítő tréninget
a holland Frank PHILIPOOM
tartotta, az érdekfeszítő ön_
ismeret_kommunikáció előadásra pedig sinka Zoltán
püőr' alezredes urat, a NAV

október 22-én az ünnepélyes megnyitón az lBssA elnöke, Prof. Popper Gyórgy
köszöntötte a tréning részt_
Vevőit, bemutatta a nemzetközi tanári kart és külön kószöntötte tiszteletbeli Vendé8ünket:
Povázsai Sándor r' alezredes urat, az oRFK Rendészeti
Főigazgató5ág lgazgatásrendészeti Főosztály Rendészeü
osztály Vezetőjét, aki a FőVédnok Dr. Hatala József r.
altábornagy urat _ országos

Rendőrfőkapitányt képviselte, és hivatalosan megnyitot-

ta az egyhetes képzést.

Az lBssA elnöke méltatta
a szövetség sikeres és egyre

szorosabb együttműködését
számos szervezettel a terrorizmus, bűnözés és kábítószer
elleni küzdelemben, a néhány éwel ezelőtt elindított

vábbképzéséhez,

(,,Együttműködé5 a Bizton5á-

amely az átfogó személyvédelem, koc-

,,Partnership for Security"

gért") program keretében. s
külön kiemelte, hogy a képzés nem lett volna megren-

dezhetó az lBssA-Vel éVek
óta szoros együttműködés-

ben lévő BM_oktatási, Képzési és Tudományszervezési
Főigazgatóság (BM - oKTF),
az Adyligeti Rendészeti szakközépiskola, Valamint az
lBssA alábbi aktíV tagjai önzetlen támogatása nélkül:
Tímár László_ PAJZsTechnológia Kft., lBssA GépjárműVédelmi osztály Vezetője
Dr. Fodros lstván - HEKU5

és Diplomata

Magazinok

lgazgató-főszerkesztője,

a

sEc-tember képzések hivatalo5

médiapartnerei

Kertész Csaba

PoWershield Kft . Ügyvezetője, lBssA Magyar szekció elnöke
sira Gyula és HÜlberJános

_ Hűség security Kft. igazgatói, lBssA tagok

Dr. schuman Ádám _

Laborexpert Kft. igazgatóia,
IBSSA tag

Dr. Lasz György _ IN-KAL
cégcsoport igazgatója, lBs5A

tag

- Detektor
Plusz biztonsági magazin tuKlézl Marina

lajdonosa, a SEC-tember képzések hivatalos lapja

Benkő lenő _ RadioRent
Kft. igazgatója, lBssA tag

A szervezők idén olyan külónleges programot állítottak
össze a biztonsági területen

dolgozó szakemberek, testőr(ik, kikép-

zők é5 oktatók leg
magasabb szintű to-

kázatelemzés, kísérési technikák, gyakorlati löVészet, tűzszerészet és elsősegélY mellett nagy
hang5Úlyt fektetett a

kommunikációra és
önismeretre.
A napi 8 órás ok_
tatások alatt, a szünetekben é5 az esti pihenő
során a résztvevőknek alkalmuk adódott az eszmecserére, megoszthatták eBymással
szakmai tapasztalataikat, il
letve országuk _ civil szférára
Vonatkozó _ törVénvi szabályozásait. A me5ter-oktatókat
motiválta a magasan képzett

hallgatók profizmusa, mint

például a lettországi elnöki
gárda ta8jai, illetve magasrangú román, olasz és ma8yar rendőrtisztek.
A képzéskeretében szerVezték meg a ll.,,Macsári lst
ván ny' r. ezredes'' Emlék
LöVész Bajnokságot'

Macsári lstván ny. rendőr
ezredes, aki a BM _ Rendészeti Vezetőképző és Kutató-

intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott, valamint az
lBssA patronáló tagja VoIt a
szervezet megalapítása óta
(mindi8 támogatta é5 segítette a sEc-tember képzéseket
és egyéb lBssA rendezvénye-

emberi és szakmai kvalitása-

ták át a képzésrésztvevőinek,

iról.

majd köVetkezett a díjátadó

A kurzus utolsó

napján

került sor az instruktorivizsgákra az lBssA oktatási és
Minősítésj Bizottsága közre_

működéséve|, amely során

A Xl. SEC-tember nemzetközi továbbképzés legjobbja

lehetősége
nyílt a megmérettetésre é5
sikeres Vizsga esetén az lBssA
oktatói minősítésre.

LEGJoBB TEsTŐR:Róbert
ANDRÁs (Románia)

dó csoportból

Az október 27-i (szombati)

záró eseményt és Ünnepélyes

diplomaosZtást megtisztelte
jelenlétéVel:
Krauzer Ernő r. alezredes
úr, a BM _ oktatási, Képzési
és Tudományszervezési Fóigazgatóság oktatási igazgatóhelyettese;
Dr. Fodros |stván úr, a HEKUs és Diplomata Magazinok
gazgató-f őszerke5ztője, 5ao
Tomé és Principe tiszteletbel

lifőkonzulja;

sir

Francesco lvaldi úr

(olaszország), Fóbíró, a Mál-

tai Lovagrend (KMFAP) lo-

hunyt.

vagja;

megemlékeznek kiemelkedő

értékeIték'

számos résztvevőnek a hala_

ket), 2010-ben Váratlanul el-

Ezzel a Versennyel éVente

Ünnepség, amelysorán a részt-

vevők egyéni teljesítményét

Col. Louis DE LEON (USA),
.Jogász, nyugállományú alezr.
U.S. Air Force

-

JAG

Officer
szilágyi Attila úr,
az IPA Magyar Szek-

LEGJoBB LÖVÉsZ: Edmunds

BRUNovsKls (Lettország)
LEGJoBB BoN4BAKUTATÓ:

Aneelo PAGLIARA (Olaszország)
LEGJoBB ÖNVÉDELlV]l HARCOS: Goran KNEZEVIC (Bosznia-Hercegovina)

Krauzer Ernő r. alezredes
úr és Tímár László úr az lBSSA

emlék plakettjét Vehették át
az lBssA elnökétől, az éVek
óta nVújtott jelentős támoga-

tásért.

A sEc-tember

szervező

Bizottsága ezúton is szeretné
kifejezni elismerését minden
instruktornak és mester ok-

tatónak, akik szakértelmükkel és kemény munkájukkal
sikerre Vitték a rendezvényt,

Valamint köszönetét a sEctember rendszeres támo8a-

ció Főütkára;

tóinak, 5zponzorainak is.

Paukert Tamás úr,
az IPA Magvar Szekció alelnöke;

MEDIA PARTNEREK:

Hossó Zoltán úr,
az lAPA alelnöke

Diplomatic Magazin
Detektor Plusz Magazin

A hivatalos

j:

HEKUS

IBSSA

részvételi diplomákat
Prof. Popper György
az lBssA elnóke, és az

-

lBssA főtitkára

Minden szakmai
érdeklődőt Várunk 2013ban, a Xll.,,SEc-temberen"!

Dr.

Rony Kluger(lSR)-ad-

Macsári Erika-Popper Anna
HEKUS
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