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Új csapat\ag az Axisnat

szőcs Róbera

regionáIís
éÍaékeíÍtési
menedzsef

. Ethical Hacking

konÍefencid az Arénában

' A banki ügyféI-azorlosiaós
anomátiái - Fialka Gyi'rqy

. tnaeltigení karnerák

kihÍvósa jetehlő

férryviszorryokhoz - Bosch

Megérk ett az
U Mrcnn
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'adiós

Jsaraol

Legfontosabb tu lajdonságok:
- 8 rádiós zóna,4 vezetékes zóna, szabotázs zóna;

-

BeépítettGSM/GPRSkommunikátor;

2 akáÍ IávolÍil is vezérelhető re|és, 'l oC kjmenet;
433 MHz frekvencia, egyirányú rádiókapcsolat'
Kedvező ár, 3 év garancia

További információért és akcjós árakért keresse fel Ügyfélszolgá|atunkat!
(+36 1) 390 41 70/205 - masco@masco.hu
HDR kdmerd

. csőkkenthető

TR4OVA

d ker.skedel i lelaáfhiany
- Jusaice security

transzformátor

. Rádioakaív ahydgok

kÍhruaaaósa - z&z Kfa.
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MPD3OO
Vezetéknélküli

MlCRA központ

. vdtós idejű videomegÍígyetésa városvédelerrrben - Baaa Miklós
, A vilóg terfoÍfenyegeteatségének
atdkulása zoo4-zo
között - nátds Pétef
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MMD3OO
Vezetéknélküli

mágneses nyitásérzékelő
(barna színben is)
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MPT3OO
rádiós táwezérlő

MAsco

Bizt

MSD3OO
VezetéknélküIi Íüst-

és hőérzékelő

MKP3OO
Vezetéknélküli kezelő

onsá9technikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft.

H-l045 Budapest, Madridi

u. 2. Tel.: (+36 I ) 390-4170,
Web: www.masco.hu, E mailt masco@masco.hu

Az IBSSA

Szövetségiink hírei
jó rendezvény omely bebizonyÍtotto, hogy o
rendvédelmi szervek egymósl kiegészítve,

miképp oldjik meg felodotukot (6-8.
Rép)'

a
)

) Seminole Police
Fort Louderdole Police ) corol spÍings
Police ) Boco Roion Police ) Sunrise Police Coconul Creek Police Broword
Scools Police ) Sunriso Police SWAT Teom
Fort Louderdole Police SWAT Teom )
Broword county sheriÍf oÍíiceSWAT Teom
) FBI SWAT Teom > FDLE SWAT Teom )
Broword couniy sheriÍÍ ofiice ) Polm Be_
och counly sheriÍf office } soÍosoto county
sheÍitÍ oÍÍice ) U's' coost Guord ) U.s.

)

A rendezvénven kióllitósro keÍÜlt o telA1es nenoveoetmi Egységekhez kopcsolodo lechnikoi

es

jormÚóllomony

('. kép)' Képvisellették mogukot

motoros

egységek, outópólyo elfogó egységek (elfogÓ technikÓVol). SWAT egységek, hotÓrVédelmi egységek, m0bil Víziegységek, légiegységek, K9 egységek, speciólis tÚZoltÓegységek, kotonoi csopotok, FBl, ATF.
A rendezvényen o moioros csopotok közÖtt
csopot, és egyéni Ügyességiverseny Voll
omire egész FloridÓból érkeztek motoros
rcndőök (2. kép)'

A SWAT Teomek bemulottÓk 0 tudÓsukot és

több féle megoldist, ugyonorro o megoldondÓ Íelodotro (3' Íép)'
A Kg-es kutyÓsegysegek bemutollÓk milyen technikÓvol, mennyi idő olott oldjók
meg oz eléjl]k kitÚzöit célt'

Bemutottik o HcV mobil eszközl omely
bÓrhol bevethefó oz óruszollÍtÓ komionok
rokomónyÓnok ellenórzésére, o roktér felnyitÓso nélkÜl (4. kép) mobil eszköZ

röntgenezi, és o szÓmítÓgép^ feldolgoZZo oZ

odotokot, és o monitoron egy 3D-s képet
kopunk orról, mit tortolmoz oZ óruszÓllító

A rende7vény lésztvevői:

l\4imio Gordens Police

)

)

)

Deportmenl oÍ Homelond security HcV
lvlobile Teom ) U.s' Deportmgni oÍ Juslice
ATF Explosiv€ ond Fire lnvestigotion ) FB|

)

) Seminole Tribe
Seminole Tribe Emer
gency communicotion Teom > Browoíd
county sheriÍf oÍÍiceFire Rescue
L'liomi Office

U.S. Army

Fire Rescue Teom

)

rokomónytere'

A

Borword Megyei
Sheriff hivolol bemutotto, szemtonÚk

elmondiso

olopjÓn

hogyon lehet egv oF

cot fényképkéntlél
rehozni és o körö-

Zésen kjhelyezni,

hogy minél ponto'
sobb legyen o keresés (5' kép)'
Megint egy nogyon

Atlils T. Kulos
lnternotionol coordinotor oÍ lBssA for Florido

/

USA PSA ACADEMY Representotive tor Florido

tessnhirek@

E

XL ,sEa-Úember'-

a

Elnök úr, nilyen ielenÍős ese-

nényt ÍeÍvezneko

ktjzeljiivőben

Budapeslen?

_ Jelenleg oz lBssA NemzetköZi spe-

cirlis

Kiképző és Tovóbbképzó Tré-

ningje, o Xl.
'sEcJembeí szervezése Íogloljo le idónk és energiink
egy részéi.lmmóron l

l.

olkoIommol

kerÜl sor oZ IBssA FóhodiszÓllóso
szervezésében szövetségÜnk legszín_

a

Megvóltozolt o képzés irlőponljg, 0

"sEc-temMf ezúltol ok:lóbefuen lesz
negldÍlvo?

_ lgen, technikoj okok miolt o szokósos szeptemberi idópont megvóltozolt,

idén elsó

-

oklotósóro _ omely képzés minden éV
szeptemberében kerül megrendezésre.

i9

oz elózó

John Doro emlékénekojónljuk, oki

hogy oz egy hét 0lott külÓn-

mór sojnos nincs közÖtitink, 2005-

mint

Íéleszokmoi elóodósok keÍetében
tökéletesÍtsék fudósukol nemzelkÖzi

20l2'

Kket kének bl oktütógo és hon-

-

speciólis képzésre Budopesten, o

BelÜgyminisztérium oktotósi,
Képzésiés TudomÓnyszervezési

_ l0-l5

-

keÍÜl sor o

vonolosobb es leosikeresebb nem- Fóigozgotósóg objekfumón és lúmozelkÖZi szokmoi tovibbképzésére'A go|úsÓVol.
'sEcjembeí elnevezésÚ lÍéningel f t]ogygn tevődik össze o Ésavevők
o civil sléro mogoson képzett és kie?
elismert oktotói, Volomint biztonsógj szokemberei részérehozfuk létÍe
külÖnös tekinteltel o személyvédelem óifogó elméleti és gyokorloti

években

szinten bóvílsék ismeÍeieiket és széle_
sítsék|ótóköÍüket'

olkolommol

oklÓbel 22_21' köZött

gük lesz _ ezÚito|

llssA t#rcctküizl

orszógból jól képzett kÜlíöldi

résztvevók, közt]k SWAT oktotók es

rendvédelmi vogy kolonoi kiképzók
is éÍkeznek ionulni' Természetesen
mogyorok is jelezték részvételiszón_

Nogy örömÜnkre szolgól, hogy ez o
nemzelközi iovóbbképzés rongot és
nogy népszerÚségei VÍVolt ki szokmoi

dékukol oz elózó éVekhez hosonlóon.
Vórjuk
ozokol oz oKoió'tonulókénr
kot, okiken o civil biztonsÓg területén
dolgozó szokemberek képzése múlik

körökben'

VilógszeÍle' A Íészfuevóknek lehetósé-

l

non

_

éÚ,eznen

jól ismerl, és mogoson

képzett nemzetkÖzi szokértók, rendór-

ségj, SWAT és bizlonsóoi oktotók
vezetésével iórténik

o

képzés' Teljes

bizonyossóggol óllíihotom, hogy
éppen o kiképzók rendkíVÜli Íelkészültsége és óriósi nemzelközi toposztoloto

olopjón ez o lréning l\4ogyoroÍszógon
0 civil biÍonsógi

legjobb lestőreként toÍtottók

szómon. Így szereinénk megemlékezni

oz ó ÍendkÍVÜli szokmoi élefuijóról
és o biÍonsÓg terÜleién kíFejlett proÍesszionólis munkójóról.

ldén is Európo, oz UsA' Volominl o
Közel- és TóVolKelet leg]obb kikópzói,

mesteroktotói,

ben hunyt el. Ó oz lBssA logjo Voll, s o
VilÓg €gyik

sléro legmogosobb

szinhi képzése'
a Sit John Doru tisztelet e sze ezik
ezt o kuzusl- Milyen kopcsoht Íűzte
őt oz lBssA-hoz?
_ lgen, o Xl. .sEc_tembeí képzéstSir

Nogyon sok

hírességbízto életet es biztonsógót sir

Johnro' csok néhóny nevei emlÍlve:

o szoÚd-oróbioi kirólyi csolód loq|oi,
sJephonie monocói hercegnÓ slevie
Wonder, Somonto Fox, Tony Curtis

és Muhommod Ali.

Kdzfudott, hogy

sir John DoÍo Móltoi Lovog (KN4FAP)
Voll oki igozi lovoghoz mélÍóon élt és
dolgozolt mindenki megelégedésére'
Ót példokópnek tekinÜÜk o bizonsógi
szokmo képvjse|ói szómlro'

f A

Xl' .sEc-tenbe( nemzelközi
speciólis képzésinÍomóciós onyogl

negtolólh tó
wtw.ibsss.hu

0z lBssA

honlopión:
P. A.
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