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Az lBssA XVll. Európai
Kongresszusa és a ll.
Nemzetközi lBssA, lPA,
|APA közös konferencia a
biztonságról

él-Szlovákia egy
szép kisvárosa, a Xll.
század elején alapí-
tott Zlaté Moravce

(Aranyosmarót) volt házigaz
dája az lBssA XVll. Európai
Kongresszusának és a ll.
lBssA, lPA, |APA kóZös konfe-
renciának. A Váro5 minden
pontján óriási transzparen5e_
ken hirdették a rendezvényt,
amelvet 2012. május 11-12'én
tartottak' Az előzetes jelent-
kezések alapján ismert Volt,
hogy nagy részvételre számít-
hatnak a szervezők' Ezért a
Váro5 gyönyörű művelődési
házát Választották helyszín_
nek, amely esztétikai és tech_
nikai szempontbóI tökélete-
sen megfelelt az esemény
céljának. A szervezés Íolyama-
tában kiemelkedő szerepet

játszott a Váro5 po18ármeste-
re, lng. Peter Lednar út aki
nagy5zerű feltételeket biztosí-
tott az eseményen megjelent
20 országot és tóbb mint 20

Volt a média érdeklődése. Az
ülé5t a polgármester nyitotta
meg, aki köszöntőjében el-
mondta, hogy nagy öröm és
megüszteltetés Váro5ának ez

dott a színvonalas vendéglátá-
sért és egyúttal tiszteletbeli
lBssA taggá avatta a polgár
mester urat. Az lBssA elnöke
beszámoIójában részlete5en

nemzetkózi és nemzeti szerve-
zetet képvjselő kÜldotteknek.
számos nemzetközi szervezet
első alkalommal képviseltette
magát, így az Europolis
Federation, de több humani-
tárius, családü8yi 5zerVezet és
lovagrend is. sajtótájékoztató_
Val kezdődött el a szombat
délelőtt s mindVégig jelentős

a rangos nemzetkózi ta lálkozó,
első alkalommal a telepÜlés
életében, azért is, mert Z|até
Í\4oravce a közelmúltban kérte
felvételét az EFUs-ba, a Város-
ok biztonságáVaI foglalkozó
Európai szervezetbe. Ezt kö-
Vette az lBssA elnöke, Proí
Popper Gyorgy beszéde,
amelyben köszönetet mon

ismertette az eImúlt időszak-
ban Végzett munkát és ered-
ményeket'

Délután kertilt sor az öt
éWel ezelőtt az lBssA által
indított Partnership for
secUrity, Partnerség a Bizton-
ságért konferenciára, amely-
hez két évvel ezelőtt csatla-
kozott az lPA (Nemzetközi
Rendőrszövetség) és az lAPA
(Nemzetközi Polgárőr szöVet-
ség). Erre az eseményre szá_
mos további résztvevő re-
gisztráltatta magát, így a tel-
jes részvétel több mint 100
főre emelkedett.

Számos magas rangú sze-
mély megtisztelte jelenlété-
vela közös konferenciát, köz-
tük Dr. Fodros lstván - sao
Tomé and Príncipe magyar-
országi tiszteletbeli konzulja,
a Diplomata Magazin kiadója
és a Hekus Magazin főszer-
kesztője, aki egyúttal az
lBssA diplomáciaj osztályát is
vezeti nagyköveti rangban.
Az af rikai kontinens érdekló
dését jelzi, hogy a Dél-afrikai
Köztársaság tiszteletbeli kon

I 
"r*u.



zulja Bécsből is részt vett a
rendezVényen'

A partnerségi proBram
lényegét és legfőbb prioritá-
sait az lBssA elnöke ismertet-
te; A Világon eluralkodott
globális fenyegetettségre
helyi Válaszokat keIl adni és
ebben a bizton5ágot erősítő
munkában egyre nagyobb
szerepet Vállalnak a civil biz'
tonsági szerVezetek, amelyek
egymással és a hivatásos
rendvédelm i szervekkel part-
neri Viszonyt alakítottak kj és
szoros együttműködésben
dolgoznak a gyermekek, a
családok és a települések biz-
tonsága érdekében.

Az IBssA 5zámos nemzet_
közi szervezettel létesített
kapcsolatot a Világ bizton5á-
gát Veszélyeztető legsúlyo-
sabb problémák elleni harc-
ban: kábítószer, bűnozés,
emberkereskedelem, terro-
rizmus, természeti és műsza-
ki katasztróíák.

A résztvevő szervezetek
lehetőséget kaptak a szakmai
bemutatkozásra: szilágvi At-
tila, az IPA Magyar szervezete
fótitkára köszöntötte a részt-
vevőket és bemutatta a 20
éVes Magyar szekció történe-
tét és munkáját' KÜlön öröm
volt számára, hogy hét or-
szágból érkeztek lPA tagok a
konferenciára. Kardos Pál az
|APA elnöke Üdvozólte a
megjelenteket és Hossó Zol-
tán alelnök tartott előadá5t a
Nemzetkozi Po18árőrség te-
Vékenységéről, majd átadták

a szervezet újtagjainak a tag-
sági okleveleket'

Két Új sza kma i szervezetet
is megismerhetett a hallgató-
ság, _ mindkettő magyar ve-
zetéssel működik a jöVőben.
Az lBssA lBsF, a Nemzetközi
Bombabiztonsági szöVet5ég,
chikán_sonne Zoltán Vezeté-
sével, amely a bomba és rob-

pÍtott szervezet az információ
szerzés területén dolgozó
szakemberek munkáját hiva-
tott segíteni' A magánnyo-
mozók az egész Vilá8ot behá-
lózó információs rendszerhez
kapcsolódhatnak, ezáltal je-
lentősen megnőhet munká-
juk hatékonysága. Mindkét
kinevezett új Vezető jól is-

lem kísérte Ján Culka, a
Femeraid Európa (az Európai
KatasztróÍa-elhárítási szöVet-
ség) szlovák elnókének szava_
it, aki 200 fós szervezetének
igen jól felszerelt és sokolda-
lúan képzett tagjaival mint_
egy 6000 mentési akcióban
Vett részt a világ különböző
helyein, a legnehezebb körül-
mények között' FeIajánlotta
jelentős szakmai tapasztala_
tait és gyakoflati támogatá-
5át a magyar civil katasztrófa
elhárítóknak'

A konferencia során a
résztvevó szervezetek magas
kitÜntetésben részesítették a
szloVák rendőr5ég, tűzoltóság
é5 katasztrófavédelmi szerve-
zetekjelen-léVő vezetőit is, Így
az lBssA Erdemérem Arany
íokozatát Vehette át Ján culka
tábornok a FEMERAlD Europe
Elnöke, szilágyi Attila az lPA
Magyar szekció főtitkára és
Vendelin Horváth Úr a szloVák
onkéntes Tűzoltó szöVetség
főtitkára.

A szloVák Biztonsági szer-
Vezetek szöVetsége ti5ztelet-

banószer felderíté5re szako-
sodott ciVil szerVezetek teVé-
kenységét kívánja összefogni
Világszerte. A másik új szer-
Vezeti egység az lBssA ma-
gá n nyomozói osztá lya, amely
TitkoVics Lajo5 Vezeté5e aIatt
kezdi meg működését, aki a
Detectives Global lnfor-
mation Network, a Detlnf
ügyvezetője. A 2011-ben ala_

mert, tapasztalt szakember,
akik évtizedeken keresztül a
hiVatá5os magyar rendVédel-
mi és titkosszo18álati terüle_
ten kifejtett magas színvona-
|Ú szakmai munkával komoly
nemzetközi tekintélyt VíVtak
ki, személyük garancia az
újonnan létrejött nemzetközi
szerVezetek 5ikerére.

MegkÜlönbóztetett fi 8ye_

beli ta8ságot adományozott
az lBssA elnökének. A kétna-
pos nemzetközi rendezvény
a résztvevők véleménye sze-
rint jelentősen hozzaár]lt a
szlovák és magvar civil biz-
tonsági szervezetek közötti
kapcsolatok elmélyítéséhez
és az együttműködés eró5íté-
séhez.

Popper Anna
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Az ENsz Kóhítós2gl-
ellenőruési és
BÚnmegelőzési

H iycrtcr ló ncl lr (U ]uoDC)
21l. ÜIésszclkcl

Az UNODC (United
Naüons office on Drugs
and Crime) az ENSZ
szakosodott szervezete,
amely a kábítószerek, a
nemzetközi bűnözés és a
terrorizmus elleni
harcban globális szere-
pet tölt be, tevékenysé-
gét pedig YurÜ Fedotov
ügyvezető igazgató
irányít|a. A hivatal
székhelye Bécsben, az
ENsz központban
található illetve a
világon 21 regionális
irodája van, körülbelül
500 aktív munkatárssal.

z UNoDc mandá-
tumának megfele-
Iően segítia tagál-
lamokat a kábító-

szerek, a búnözés és a ter-
rorizmus ellen folYtatott
világméretű küzdelemben,
szakmai projektjeit a tema-
tikus és földrajzi elv szerint
dolgozza ki. szoro5 együtt-
működés és integráció jel-
lemzl a központ és a helyl
hivatalok kapcsolatát, ami

biztosítja a munka haté-
konyságát.

A Hivatal két bizottságot
hozott létre, amely évente
üIésezik a tagországok rész-
vételéVel. A Bűnmegelőzési
és Bűnügyi igazságszolgál-
tatás Bizoüsága
(Commission on Crime
Prevenüon and criminal
Jusüce) 2012. áprili5 23_27.
között tartotta 21. Ülé5sza-
kát Bécsben, az ENsZ köz-
pont épületében, 116 tag-
állam több mint 820 részt-
vevőjével, s az ülésszak el-
nöki teendőit Princess
Bajrakitiyabha Mahidol of
Thailand látta el. Az UNoDc
éVek óta szükségesnek tart-
ja a civlltársadalom szerve-
zeteivel való szoros part-
nerségi Viszony kialakítását
a drog és a bűnözési prob-
lémák komplex kezelésében
és megoldásában, hiszen
ezeka problémák a társada-
lom teljes 5zövetében jelen
Vannak. A Bizottság nagyra
értékeli, hogy a civil társa-
dalom és a nem-kormány-
zati szervezetek {NGo) a ktíV

bevonása áItaI igen jelentős
segítsé8et kap a szakmai
munkához.

A 21' ülésszakon 43 civil
szervezet, NGo Vett rész,
köztük az lFNGo, azaz a Ká-
bítószer-ellenes 5zerveze-
tek nemzetközi szöVetsége,
amelyet az idén 15 Prof' Pop-
per György, az lBssA elnöke
képVise lt.

Míg az előző évi ülésszak
temaükájának fő hangsúlya
a kábítószer-ellenes küzde-
lemre, a kábÍtószer és gyer-
mekek kapcsolatára és en-
nek veszélVeire helyező-
dött' addig a 21. ülésszak öt
munkanapján a transznaci-
onális méretű szervezett
bűnözés és kiemelten az
emberkereskedelem témá-
jára fókuszáltak. A kábító-
szer-bűnözésse| _ a szerve-
zett bűntjzésen belül elfog-
lalt helye és összefüggései
szempontjából _ mint kap-
csolt bűnözési formáVal
foglalkoztak.

szám05 határozatot fo-
gadtak el a köVetkező té-

mákban: az emberkereske-
delem, a privát biztonsági
szolgálatok szerepe, a ten-
geri kalózkodás ellenl intéz-
kedések' Határozat 5züle-
tett a nemzetközi együttm ű-
ködés erősítéséról azon
kapcsolatok elleni fellépés
terén, amelyek bizonyos
esetekben fennállnak a
transznacionális szervezett
bűnözés (a pénzmosás, a

kábítószer kereskedelem) és
a terrorizmUs között.

Az Ügyvezető iBazgató
kiemelte az e8yüttműködés
fontosságát a turizmus sze-
replőivel és szervezeteivel
az emberkereskedelem el-
len, amellyel kapcsolatban
megállapodás született az
UNoDc és az UNWTo
(World Travel organizaüon)
között. Az UNoDC és a
World

Economic Forum együt-
tesen szorgalmazza, hogy a
priVát gazda5ági szektor 5ze-

replői minél hatékonyabban
támogassák korrupcióelle-
nes erőfeszítéseiben.

P. A.
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20 éues d2 lPA
Mrlgyclr Szelrció

20 éVes fennállását Ún-
nepli az lPA (NemzetköZi
Rendőr szöVet5ég) MagVar
szekciója, amely az 1950-
ben megalaku]t Világ5zerve
zet része. Az lPA mára óriási
és nagy befolyással rendel-
kezó szervezetté nőt-
te ki magát, a Világ
minte8y 70 or5zágá
ban több mint 4000o0
taggal rendelkezik. A
jubileumi Ülés május
14'én az orszá8os
Rendőr-fóapitá nyság
Rendőrségi lgazgatá5i
Központjának a uditó-
riumába n zajlott.
amely megnyitója Volt
annak a Barátsági
Hétnek, amelyet az
lPA Ma8yar szekció
szervezett kÜlföldi

Vekkel kialakított jó partne_
ri kapcsolatát é5 igéretet
tett a szervezet további tá-
mo8atására.

Az alapítók és a résztve-
vők hozzászólása ikban fel
idézték a 20 év legemléke-

tást, a külföldi Utazások so-
rán sZerzett tapasztalatokat
és az lPA tevékenységének
mára elért szakmaié5 társa-
dalmi elismertségét, ha5z-
nosságát. Az lBssA elnöke
Prof' Popper György két

tudása és óriási ta-
pasztalata nem vészr l Pd5.tdldLd lleÍll Ve5Z! el, hasznosíthatiák a

Vezetek szakmai munkájára
- amiben a magyar gyakor-
lat mindig példamutató Volt
_ mert a rendkíVüli mérték-
ben megnöVekedett felada_
tokat mind nehezebben
képesek saját erőből megol-

dani, szükség van a
partneri viszonyon
nyugVó együttműkó
désre. Szakmai és
a nyagi tehervá lla lásá-
Val a civil biztonsági
szféra tevékenysége
jelentősen felértéke-
lódött az utóbbi éVek-
ben. Elhangzott az is,
hogy a nyugállomány-
ba vonuló rendőrségj
Vezetők és szakembe-
rek értékes szakmai

civil biztonsági szer-
Vezetekben Végzett
munkájuk 5orán'

Az Ünnepség hiva-
talos része után álló_
fogadásra inVitálták a
magyar és nagyszámú
külföldi Vendégeket.

A Barátsági Hétre
gazdag programot ké_
szítettek elő a házigaz-
dák: körutazást szer-
Veztek Magyarország
legszebb részeibe,
ahol a külföldi lPA ta
gok megismerheük a
ma8yar ku ltúra, a
gasztronómia és a bo-
rászat legjelentősebb
értékeit-

A Hekus szerkesz-
tósége nevében kívá-
nunk az IPA Magyar
szekcjó tagjainak to

vábbi sikereket és végezzék
munkájukat _ eszperantó
nyelven ismertté Vált _ jel-
szavuk szellemében: Servo
Per Amikeco- Barátsággal
Szolgálok.

P. A.
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tagtársai részére. 13
országból (AusZtria,
Franciaország, UsA,
Oroszország, |zrael,
Kanada, Németor-
szág, Svájc, olaszor-
5zág, san Marino,
Szlovákia, Svédország,
Norvégia) m integy
száz lPA tag és barát
fogadta el a meghí-
vást, hogy osztozzon
magyar barátaik Ün-
nepében. A megnyi
tón jelen Voltak lPA
Magvar szekció regio-
nális tagszervezetei-
nek elnökei, az együtt-
működő partnerszer-
Vezete k Vezetői (|BssA
- N e mzetközi Testőr é5
Bizton5á8i szolgá lato k

szóVetsége, lAPA _
országos Po|gárőr
szöVetség, Magyar
Detektiv 5zöVetség). Dr' Pin-
tér sándor belü8yminisztert
Valenta László tábornok úr
képviselte, aki beszédében
méltatta az lPA Magyar
szekció szakmai felkészült-
ségét és a rendvédelmi szer-

zetesebb történéseit: a kez-
deü nehézségeket, az lPA
osztrák szekció jelentős
segítségét, amelyet a meg-
alakuláskor nYújtott, aZ egy-
re szélesedő nemzetközj
kapcsolatokat és támoga_

nyelven elmondott beszé-
dében kiemelte a jó együtt-
műkódést az lPA Magyar
szekciójáVal, s hangsúlyoz_
ta, hogy ma már a rendvé-
delmi szervek szerte a vilá-
gon számítanak a civil szer_
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