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,,A stabiltársadalom
kialaku lásá nak el feltétele a biztonság" -jelentette ki ManuelValls
fra ncia bel i,igyminiszter

Fárizsban, a 18. MlLIPOL
biztonságszakrnai
nemzetkcizi kiá||ítás
megnyit ján. A Hekus
tud sít ja a helyszínen
járt.
biztonsági piac 455
milliárd eur osszeget tesz ki a világon,

amelynek egyhar-

madát az EgyesÜlt Államok

kolti el belbiztonságiés határ-

védelmi kiadásokra

'

2oI2-

ben a szektor 3,4 százalékos,
jelent s novekedést ért el a
válság ellenére. A jov évre
p rognosztizá lt novekedés 3,5
százalék.
A biztonság az

ut

bbi

id

k

eseményeinek hatásá ra stratégiai ágazaltá vált a világon'
A jelent s szemléletbeli vál-

tozást mutatja az a tény is,
hogy a MlLlPoL ]-8 éves fenn-

állása

ta most

els

alkalom-

mal voltak jelen az Eur pai
Bizottság képvisel i, mint kiállít k és a kétnapos konferencia szakmai

el ad

i.

Az EB

Ketten

a

magyar delegáci

b

l

itt mutatta be biztonságistratégiáját és a 20L4-ben indul ,
korszakos jelent ség kutatási programját Az államok biztonsága 2020 távlatá ba n cím-

mel.

A

kiállításra csak

által hivatalosan

delegált
szakemberek juthatnak be,
szigorrj

ellen

rzéssel.

a

hivatalos rendvédelmi szerve-

zetek, fegyveres testuletek

L984-ben szuletett meg a
MlLlPoL otlete, amely mára

a

biztonsági szféra legna-

gyobb nemzetkozi kiá l l ításává
n tte ki magát. Kett s székhellyel rendelkezik, a páratlan
években Párizs, a páros évek-

ben Katar a házigazda. ldén
rekordszá mokat konyvel hetett el

francia belugyminisz-

a

térium égisze alatt megren-

dezett nagysza bás esemény
2013. november 19-22. kozott, amely j színhelyre koltozott, Párizs északi részében

találhat

Parc des Expositions-

ba. 49 ország,91_5 kiállít ja
(36 százalék francia, 64 százalék kÜlfoldi) vett részt és

27 ooo látogat tekintette

meg a négynapos eseményt.
A 160 hivatalos delegáci kozott volt az |BSSA vezet sége,
élénPopper Gyorgy elnokkel.
A VlP delegáci hoz ebben az
évben is csatlakozott Hoss
Zoltán, az |APA (Nemzetkozi
P

olgár r Szovetség) a e no ke.
A legmeghatároz bb kiá ll

lít országok -

l

Franciaorszá-

gon kívul_ az USA és az EgyeAz tij kicsi, de annál hatékonyabb robotok

24

rr<us

sÜlt

Királyság, továbbá

Németország, oroszország,

olaszorszá g, lzrael Kanada,
Svájc, Ausztria, Spa nyolország

és Belgium. Érdekes volt látni

Csehország és Horvátország
aktív jelenlétét,s Romániáb l
is volt kiállít . Egyre

jelent

-

sebb az ázsiai országok részvétele: Kína, Pakisztán' Brazília is sok céggel képviseltette
magát. Nagy presztízst jelent
az országoknak j termékekkel, rljdonságokkal va l megjelenés ezen a rangos eseményen. S láthat an nagyon sok
cég kereste a kapcsolatokat
- Magyarországgal is - képviseleti megbízás céljáb l. Az
Ünnepélyes megnyit ra Párizsba érkezett három kontinens tizenhét országának
belÜgyminisztere.
A leg jabb rend rségigépjárm

A

minden eddiginél na-

gyobb kiá l ítás felvon ultatl

nyabb rij anyagok jelennek
meg a lovedékek elleni védelemben.

és dr nok térnyerése.Ki-

sebbek, mozgékonyabbak,
gyorsabbak, legyen sz vízen, leveg ben vagy szilárd

felÜleten tortén bevetésr l! A dinamikus fejl dést
mutatja, hogy néhány h -

nap alatt 2000 modellt dolgoztak ki, a civil és katonai
kutat intézetek egyÜttmr1í-

kodése eredményeként. A

sokolda lrj felhaszná lásna k

koszonhet en a biztonság

szinte minden terÜletén
alkalmazhat ak: határvé-

A GK PRo standja, a francia rend rség legnagyobb beszállít ja

ta a rend rség, a csendrség, a hadsereg, a
t zolt ság és a katasztr favédelem számára kifejlesztett legkorszer bb ter-

A technol giai

rjjdonságok kozott kÜlonosen fi-

gyelemre

mélt a robotok

mékeket, s emellett egyre

volt, amely a civil biztonsáa

rendvédelem munkáját

segít , vagy adott feladato-

kat átVállal civil szerveze_
tek és vállalkozások számára készÜltek'
Ami a kiállított eszkozoket illeti: riási a fejl dés a
goly áll mellények vonatkozásban, egyre kisebb sri|Y , rugalmasabb, véko-

szférában egyaránt!

Látványos volt az rlj _

monumentális méret

speciális járm vek és fegy-

verek bemutatása
Hihetetlen

talhat

is.

fejl dés tapasz-

az informatikának a

határszakaszok, városré-

szek és objektumok biztosí-

tása és védelme terÜletén
is!

Tobb száz

kiállít muta-

tott be egyre célszer bb és
jobb min ség ruházatot,
annak kellékeit, továbbá
speciális felszereléseket a

fegyveres testÜletek számára. Nagy kínálat volt

gyakorl fegyverek, kiképz

a

és egyéb eszkozok (lámpák,

kések, távcsovek, szerszámok stb.) tekintetében is,
mint torok, brazil, indiai,
pakisztáni, továbbá kisebb
ázsiai és eur pai országok
cégeinek termékei.
A kiállítás célját és szellemiségétaz egyik cég fogalmazta meg talán a legjobban: ,,A jelent védjuk,
hogy biztosítsuk a jov t."
Már el is kezd dott a felkészÜlésa biztonsági szakma kovetkez világtalálko-

tobb olyan eszkoz és berendezés is megtalálhat

gi szféra, illetve más,

delem, stratégiai épÜletek
és kiemelt objektumok rzése, illetve mindenfajta
megfigyelési, felderítési
feladatok ellátásában Vagy
torténetesen bomba megsem misítéséhez.Végtelen
e miniatÜrizált csodaeszkozok felhasználásának

potenciális lehet sége a
a rend rség, a
t zolt ság, a katasztr favédelem által és a civil
hadsereg,

z jára: 20L4.
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