
XIII. „SEC-tember”
IBSSA Nemzetközi Speciális Kiképző és Továbbképző Tréning

2014. szeptember 1-6.

Idén  13.  alkalommal  kerül  megrendezésre  a  „SEC-tember”  nemzetközi  tréning,  a  biztonság  területén 
dolgozó szakemberek magas szintű képzése és  továbbképzése  – különös tekintettel  a  személyvédelem átfogó 
oktatására. 

A  képzésre  2014.  szeptember  1.–6. között  Budapesten,  a  Belügyminisztérium  –  Oktatási,  Képzési  és 
Tudományszervezési Főigazgatóság, valamint a Belügyminisztérium – Nemzetközi Oktatási Központ objektumán 
és  támogatásával  kerül  sor,  ahol  jól  ismert,  és  magasan  képzett  nemzetközi  szakértők,  rendőrségi,  SWAT és 
biztonsági oktatók fogadják a résztvevőket.

A képzés főbb területei:
− V.I.P. védelem tervezése, megszervezése, vezetése: Alap és Haladó csoportokban
− Csapatban való védelmi feladatok – rutin és vészhelyzet
− Átvizsgálás – épület, jármű
− Elsősegélynyújtás
− Lőfegyverek biztonságos használata, Szituációs Lövészet
− Taktikai alapelvek teljesítése
− Személyvédelmi gyakorlatok a Taktikai házban
− Önvédelem – személyvédelmi technikákkal
− Haladóknak mindenre kiterjedő szituációs gyakorlatok, autóvezetéssel, valóságos helyzetben

Felszerelés: Gyakorló nadrág, mellény, bakancs, fülvédő, saját fegyver esetén – szemüveg,
fegyvertok, tártok – valamint minden olyan dolog, ami a „munkában” szükséges lehet!
Hivatalos programokra elegáns öltözet (öltöny) ajánlott!

Szállás: BM – Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság szállója
(2620 Nagykovácsi, Nagykovácsi utca 3.)

Részvételi díj: 140.000,- Ft / fő

IBSSA tagoknak: 100.000,- Ft / fő

(A díj tartalmazza a képzés, a szállás, a napi 3-szori étkezés, fegyverhasználat, lőszer, IBSSA részvételi  
diploma, valamint IBSSA sapka és 2 db póló költségeit.)

Oktatói vizsga (opcionális, 100.- EUR / fő vizsgadíj befizetése mellett)

Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 27.

A jelentkezési határidő lejárta után az Szervező Bizottság nem fogad el regisztrációt a szemináriumra!!!

A kitöltött  jelentkezési  lap és fotó megküldése  mellett  a  részvételi  díjat  személyesen az IBSSA Főhadiszállás  irodájában,  1122 
Budapest, Goldmark Károly u. 35. szám alatt kérjük kiegyenlíteni, vagy átutalással a következő bankszámlára:

Bank: Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt. (MKB)
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 38.

Bankszámla: KMFAP STATE ACCOUNT
Cím: 7 Pulaski Street, Auburn, New York 13021, USA
Számlaszám: 10300002 – 10343540 – 49020010
IBAN HU79 10300002 10343540 49020010
SWIFT code: MKKB HUHB

Megjegyzés: “XIII. SEC-tember” részvételi díja



A PROGRAMMAL KAPCSOLATOS ELŐZETES INFORMÁCIÓ
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÉRKEZÉSI ÉS AZ INDULÁSI IDŐRE

2014. szeptember 1. (Hétfő)

14.00 Javasolt érkezés a szállást igénybevevők részére, szoba elfoglalása. (Budapest – Nagykovácsi, Nagykovácsi u. 3.)

15.00 Regisztráció a tanfolyam résztvevőinek

18.00 Megnyitó ceremónia – vacsora

2014. szeptember 2-4. (Kedd – Csütörtök)

Tréningek, Előadások

2014. szeptember 5. (Péntek)

Előadások

4. „Macsári István, ny.r. ezredes” emlékére rendezett Lövészverseny

Instruktori vizsga (a jelentkezők részére)

18.00 – 20.00 DÍJÁTADÓ CEREMÓNIA – diplomaosztás

2014. szeptember 6. (Szombat)

Elutazás

A képzésen mindenki saját felelősségére vehet részt. Minden résztvevőnek rendelkeznie kell érvényes baleset biztosítással. Minden 
résztvevő hozza magával a betegbiztosítási kártyáját és a fegyvertartási engedélyét.
A képzés során előfordulhat, hogy egy napon belül a résztvevőknek többször kell ruhát cserélni (öltöny, taktikai, edző ruha).

A  mobiltelefonok  használata  kizárólag  a  reggeli  /  ebéd  /  vacsora  alatt,  valamint  a  képzés  utáni  órákban  engedélyezett!  A 
foglalkozások ideje alatt a mobiltelefont kikapcsolt állapotban kell tartani.
Dohányzás: Kizárólag a tréningek közötti szünetben és a dohányzásra kijelölt helyen lehetséges.
A pontosságot, fegyelmezett viselkedést mindenkitől szigorúan elvárjuk!

Az IBSSA Szervező Bizottságának jogában áll bármely résztvevőt kizárni a programból a biztonsági szabályok be nem tartása,  
illetve az etika megsértése esetén, valamint a programváltozás jogát fenntartjuk.

AZOK,  AKIK  AUTÓVAL  ÉRKEZNEK,  FELTÉTLENÜL  KÜLDJÉK  MEG  A  GÉPJÁRMŰ  RENDSZÁMÁT  AHHOZ,  HOGY 
ENGEDÉLYT KAPJANAK AZ ISKOLA TERÜLETÉRE VALÓ BELÉPÉSHEZ.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a kurzusok és a tréningek hivatalos nyelve az ANGOL!

Az IBSSA hivatalos magazinjai (Detektor Plusz, HEKUS, Diplomata Magazin), valamint a média egyéb képviselői is hírt adnak az 
eseményről, illetve hivatalos videofelvétel és fénykép is készül.

Ha bármilyen kérdés merülne fel, szívesen állunk rendelkezésre!

Macsári Erika
Szervező Bizottság Elnöke
Telefon/Fax: +36 1 214 1431

Mobil: +36 30 2215 988
E-mail: secretary@ibssa.org
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