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Ünnepi Kongresszus és  
7. „Partnership for Security”  

Nemzetközi Konferencia Máltán

jubileumi rendez-
vényre 2019. nov-
ember 3-án Máltán 

került sor a páratlan fekvésű, 
rangos Grand Hotel Excelsior 
konferenciatermében, öt kon-
tinensről 120 fő részvételével, 
közel 40 nemzetközi szervezet 
képviseletében.

A nagy sikerű esemény 
előtt az IBSSA elnökét, Prof. 
Popper Györgyöt fogadta 
Őexc. Dr. Joseph Muscat, a 
Máltai Köztársaság minisz-
terelnöke, aki nemzetközi 
elfoglaltsága miatt személye-
sen nem vett részt a rendez-
vényen, de támogatásáról 
biztosította a szervezetet és 
jókívánságait fejezte ki.

Megtisztelő volt az IBSSA 
Kongresszus és a „Partnership 
for Security” Nemzetközi Kon-
ferencia résztvevői számára, 
hogy a 25. évfordulót ünnep-
lő szakmai eseményt Hon. Dr. 
Michael Farrugia MD, a Mál-
tai Köztársaság Belügyekért 
és Nemzetbiztonságért fele-
lős minisztere nyitotta meg, 
aki komoly szakmai előadást 
tartott Málta biztonsági hely-
zetéről és kihívásairól, amit a 
jelenlévők nagy érdeklődéssel 
hallgattak és örömmel csatla-
koztak a miniszterrel készült 
közös fotóhoz. 

Majd Dr. Hossó Zoltán, 
az IAPA (Nemzetközi Polgár-
őr Szervezet) elnöke az IAPA 
Arany Diplomáját, Prof. Pop-
per György pedig az IBSSA 
különdíját adta át a belügy-
miniszternek.

A nyitóelőadást követően 
a konferencia levezető elnöke 
Prof. Popper György beszá-
molt az IBSSA megalakulása 
óta elért dinamikus fejlődésről 
és eredményekről, valamint 
az IBSSA kezdeményezésére 
nyolc évvel ezelőtt elindult 
„Partnership for Security” 
mozgalom erősödéséről, egy-
re több nemzetközi szervezet 
aktív részvétele által. Előadá-
sában kiemelte azokat a te-
rületeket, melyeken az IBSSA 
élenjárt a civil szféra bevoná-
sában a bűnüldözés és bűn-
megelőzés globális kihívásai 
vonatkozásában: terrorizmus, 
emberkereskedelem, modern 
kori rabszolgaság, a kábítószer 
és a prostitúció elleni harc, 
kalóztámadások elhárítása, 
reptérbiztonság és internetes 
bűnözés stb.

Fontosnak tartotta meg-
említeni, hogy az IBSSA képzési 
rendszerét világszerte elisme-
rik, így a válságövezetekben, 
Irak, Afganisztán és Észak-Af-
rika előszeretettel alkalmazzák 

az IBSSA-képesítéssel rendel-
kező biztonsági szakembere-
ket.

Az IBSSA és világhírű kikép-
zői folyamatosan részt vesz-
nek számos állam rendőrségi, 
katonai, különleges szolgálatai 
képzésében, és Mexikó után 
folyamatban van újabb álla-
mok vezetőségével a megálla-
podás a civil biztonsági szféra 
képzéséről.

Első alkalommal vettek 
részt a konferencián az afrikai 
kontinensről Benin, Kongó, 
Angola, Sierra Leone, Dél-Af-
rika és más államok képviselői. 
Értékes információkkal járul-
tak hozzá Hongkong, Új-Zé-
land és számos európai állam 
küldöttei az esemény sikeré-
hez. Mindez azt bizonyítja, 
hogy az IBSSA–IAPA–IPA szak-
mai szervezetek által elindított 

„Partnership for Security” 
mozgalom jelentős világese-
ménnyé nőtte ki magát.

A konferencián lehetőség 
nyílt, hogy a biztonsággal fog-
lalkozó különböző szervezetek 
bemutatkozzanak. Nagy sikere 
volt Macsári István (Magyaror-
szág) légiközlekedés-védelmi 
szakértő és oktató, nemzeti 
auditor tájékoztatójának a 
repülőterek biztonsági kihí-
vásairól. Prof. h.c. Wolfgang 
Steinhardt (Ausztria), a bécsi 
központú CSLI Lazarus Union 
elnöke, a világ közel 100 orszá-
gában 30 ezer tagot számláló 
humanitárius szervezet szerte-
ágazó tevékenységét mutatta 
be. Zeljko Gajic (Szerbia), az 
amerikai központtal működő 
IBSSA AHTB (Emberkereske-
delem Elleni Iroda) európai 
elnöke az immár 27 országban 
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IBSSA-hírek:

Az 1994-ben alapított 
IBSSA – a civil biztonságszol-
gálati és biztonságtechnikai 
szféra független nemzet-
közi szövetsége – ma már 

120 országban van jelen. A 
nonprofit alapon működő 
szervezet a tagok szakmai 
tevékenységét nemzetközi 
szinten összefogja és segíti. 

Az IBSSA tiszteletbeli tagjai 
között aktív és nyugalmazott 
tábornokok, államelnökök, 
miniszterek, világsztárok 
és más híres személyiségek 
szerepelnek. Az IBSSA ma-
gyar szekciójának több mint 
500 fős tagsága mögött kö-
zel 100 cég és 25 ezer biz-
tonsági szakember áll.

„Az elmúlt hét évben, 
mióta irányítom az intéz-
ményt, megkülönböztetett 
figyelmet fordítunk azokra 
a szervezetekre és tagja-
ikra, akik részt vállalnak a 
biztonságos élet megte-

remtésében. A Bajcsy kór-
ház dolgozóival közösen az 
egészségesebb élet megte-
remtésével vesszük ki ebből 
részünket. A tiszteletbeli 
tagság, mely nagy erkölcsi 
elköteleződést jelent szá-
momra, azt bizonyítja, hogy 
helyes stratégia mentén 
végezzük ezt a tevékeny-
ségünket” – nyilatkozta dr. 
Bodnár Attila főigazgató 

Az IBSSA és a Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház és Rendelő-
intézet vezetői hosszú távú 
együttműködésben állapod-
tak meg a jövőt illetően. 

A Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főigazgatóját, dr. Bodnár Attila fő-
igazgatót a Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége (International 
Bodyguard and Security Services Association – IBSSA) – tevékenységének elismeré-
se jeléül tiszteletbeli tagjává választotta. A hivatalos diplomát és jelvényeket prof. 
Popper György, az IBSSA elnöke adta át 2019. november 21-én, és egyúttal felkérte, 
hogy legyen az IBSSA Nemzetközi Orvosi Bizottságának tagja. 

aktív szervezet sikeres műkö-
déséről számolt be. Branislav 
Jovchevski (Észak-Macedónia) 
az IBSSA egyik legfontosabb 
tevékenységéről, az oktatási-
képzési rendszerről adott rész-
letes tájékoztatást. Dr. Nuno 
Cosmelli, légimentő orvos (An-
gola) pedig a Tactical Combat 
Casualty Care életmentő tech-
nikáiról és stratégiáiról tartott 
előadást. Ezenkívül számos 
más szervezet és tevékenység 
is bemutatásra került.

Az IBSSA elnöke Order of 
Security Nagykereszt kitünte-
tést adományozott Reinaldo 

de Sousa Viriato nagykövet úr-
nak, az IBSSA afrikai koordiná-
torának, valamint Hon. Stefan 
Zrinzo Azzopardi úrnak, a Mál-
tai Parlament képviselőjének.

További szervezetek, mint 
az Europolice Federation, 
KMFAP, IAPA stb. magas kitün-
tetéseket, tiszteletbeli tagsá-
got adományoztak a résztvevő 
küldöttek közül azoknak, akik 
ezt kiemelkedő tevékenysé-
gükkel kiérdemelték. Így egy 
híres romániai (Székelyföld) 
építész, Pitlák Károly úr, a Pro 
Deo State University díszdok-
tori címét nyerte el a romániai 

ortodox templomok újjáépí-
tése és építése során kifejtett 
munkája elismeréseként.

A konferencia résztvevőit 
számos világhíresség és ma-
gas rangú politikus köszön-
tötte üzenetben, amelyek az 
IBSSA honlapján (www.ibssa.
org) közlésre kerülnek.

Köszönet illeti az előkészü-
letek és a lebonyolítás felada-
tait kiválóan végző nemzetközi 
szervezőbizottság tagjait. 

Az ünnep záróaktusa a ha-
gyományos Lovag és Testőr Bál 
volt, amelyet a Jeruzsálemi 
Szent János Szuverén Máltai 

Lovagrenddel (KMFAP) – a 
lovagavatás másnapján – kö-
zösen tartottak az Excelsior 
Hotel gyönyörű báltermében.

Ez alkalommal dön-
tés született, hogy a XXIII. 
IBSSA Kongresszus és a 8. 
„Partnership for Security” 
Nemzetközi Konferencia és 
Díjátadó Ünnepség 2020 
szeptemberében Belgrádban, 
Szerbia Köztársaságban kerül-
nek megrendezésre, bizton-
sági képzés és Partnership for 
Security Expo kísérő rendezvé-
nyekkel együtt.

IBSSA HQ


