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Szövetségünk hírei

ulazotl Gőri'gonzá8ba és lilnbe illó ákcióvál M&
bad ítot tak ki hálom magya r diáklányt és e8 y olasz

hölgyet az óket ío8va lartó és Ploíjtúcióla kény
ge[itő báidátó]' A gört8 rendórsé8et ázért íem
]ehelett bevonni. mert a brínözők e1ső künsalt.k_
ként göIög .endőrtkzteket vittek a lányokboz' To

vábbá |ennállt aZ sé1}', ho8y ha a ma8y rendől

ségen keresztül kÜesik a mego]dásl' az o1Fn hog_

szú idei8 tarthat' ho8y a lányok áddi8n te]j$en

eltűnhetnek' eladják va8y negt'lik óket. Miután az

ákkolisikÍs akcióról a nemzetközisjtó cin]a

Pokon gámolt be, á 8i'lÖg rendő6ég három héttel

később e8}'átfo8ó akcióvál tóbb váz ]ánlt Vaba_

dílotl ki a nemzetkózi banda felszánolása során'

l Irakba.' Aí8anisztánbán és Íná5 }dlsdgövertben

a katonák és a bizbnsá8i e!ók tehelmentesítsére

é5 munkájuk segitésére egyle több hekn ciYilbiz_

tonsági enberek látják el az objektumok védelmét'

továbbá a külijxböző sgéIy és eByéb szállitmán}ok

kísérését' Az i]yeí tevékenységet koordináló cégek

kizáIólag a brit sIÁ és az lBssÁ_minősitéseket fo

gadják el' aaz nem ele8' ha egyébkénl bálmely

eulóPái ál]ámban he8sz{rett vagyonőli i8azol-

vánnFl .endelkgnek a nÚnkavdllalók. Ö.öm és

külijn elismÚés 9ámuíkra' ho8y az lBssA la8sáBi

igazolváinFl ésVakmaiképesíté$.lreide]k{ő_
ket azonná] elóléPtetik és kikéPzési' !^8y !eLelói
feladatokkal bizzák ne8' ami nencsak p.esztízst
je]ent' de magasabb bérezéssel is jái
l Telnészetes€n a lentitevékenysé8ek szinte ki_

vétel !é1kü1 fe8yvÚs szol8álatot jelentrnek. Az
IBssA fegyveres képzésél világszerte elismen na
gya! és külföldi vituációs lövészeti okiátók irá'
lyltják' Az llssÁ Mineiben ve6en}2ők Pedig évek

óta kiemelkedő Üednényeket érn& elvilá8szer_

I' Edjók és *dlutfrón aik !éd.lfr. a kalózoktól 2' TÓn, s.hieno o kahbod*ai i kztet.lnök testőfrégét kép.i 3' Ro / Klug.f Kra! Maía kiképzéd fun

Amire
és akikre biiszkék vagyunk...
szEirErvÉ YEK Az lBssA ÍEvÉxENYsÉGÉBóL

i z lBssÁ elnoke'p'oí Poppel GrblB, z szeÍ

'rlvezet 
soklelÜ tstkenyse8ebdl néhány íi8ye

lemre méltó' nem közisnelt téryt emeh ki. ame_

lyek hozzájá.ulnak a szelvezet száknai tekinlé-

lyének Úősódésébez és né]tán bügkék lehdünk

l Á 9/ll NewYo.k_i teÍorlámadás utdn a2 Ilss^
elsőként integrdlta Elamennyi képzésébe á tero'
riznus e1leíi íe1készitést'

l Tóbb ninl tÍz éwel9e1ótt szinte minden na!
9erepeltek a hírekben a slomália partjainál e]kő

vetett kalóZlámadások és hajók túszu1 eÍése. Az
IBSSÁ Bel8iun GaPata Vinte azonnal rea8ált á

kihívása és aZ illeték$ nemzetközi v€lvezetek
jóváhagyásával l€8yveres védelmd kinált a té6é
gen áthaladó keleskedelni hajóknak' Á mai naPig

több nint 9áz hajót sik{ült ne8védeíiúk a kaló_

zok t ámadásajt e]hárÍtva.

l Áz illegális nigráció hosszú évek óta jelentós

problémál okoz EuróPába!' civil szervezetként az

IlssA tagjaikaPtak elsőként me8bÍzást az UsÁ

bó1 és Nagy_Británniábó] kiutasítot nenekühek

legi úton töíé.ő hazatoloncolása biztosítására' és

ma n& wn olyaí nagyat teád, ane]y felké!ésre

lurópa nás államaiMl is Yé8zi ezt á tevékenysé8et'

NyilYánvaló' hogy csak reÓdkivül jó] és speciálisan
felkészitett szakemberek végezbetik ezt a mlnkát,
hisknakiÚláítottak mindelt me8próbálnakaki
toloncolás me8akadá]yozásá.4 betegségel szÍnlel
nek' durván sértegetik az őket kisé!ő biztonsági

enbereket és nen litka a tertlegesség sen'
l Áz enbe.ke.eskedelem és nodÚn koli nbszol'
gaság mála az alvi]ág egyik lfgjövedelm9őbb ü}
]etévé vált és szolosan ö$zefonódik a kábitó9er
semPészéssl' a plostitúcióvalésa teÍolizmu$al
is. Az IBssA 20u februáljábaí hozta létle a Íá.a
27oszá8ban nűködő AHTD iroda (Ánti Hunan
Traffickin8 Bureau) hálózatát a hivatálos rendvé_

delmi szÚvek sgitéséle és azokkal va]ó szoros

együttműködéÍe' Ezek az ilodák az embdcsen_

péMés és ilk8ális nig.áció lelületén gyűÍik az in
formációkat és delitik rel a nenzetközi ő$zefüg_

gékket' 20l7_ben Mexikóban és a Doninikái KiD
tálsaságba! nál so! ke.últ olyan sikeres akciókla

- az IBssÁ ÁHTB helyi irodák kezdeményezés&e

anelyek során sok e]nbok és fogsá8ban lartott'
plostitúcióra kényszerített lányt' köztük vámos fi-
atálkodt Mabaditottákkiés gámolták f.] azőket
elrab]ó és fo8ságban tartó búnbandákat'

l Nébány évlel &élótt e8y ma8yar lBssÁ{saPat

i4



tc a lendó^é8 és Inis gÚvgetek lÖ

l AZ IBssÁ yi]ághiriintíftoklatói

Víúos otsdgb!n hiutásos rcndvé

de]ni szerve7etck ós külÜnleges a]a

ku]atok kikép/ésében vs ck rdsÍ'

íg'v NtügFros7ágon a TE( koEl
ha rc ós ijnviddmi tndvÜét ame

\cl a' EU hdsonló szel'c7ctcj is ít
kltek (elentnlstván 10Dü]os jnl

Jitsu nrcstcl' aZ IBss^ egyjk alipító

taEja dolgorlr kiés jrljryítja' AZ 
'

rae] j R.ny KluEcÍ, d2 ll]ssÁ főtitkír.
o1ayo6zágoD kívüL Vámos oBZág

ban ki9íli fcla kalonriés iis rcnd.

védelni9Ü\tk kikaPli'il. AZ aneli
kai KaÍld.]a GuÍl! (ch.rlotte' 

^"c)
xZ lgysült Államokban a sWÁT ki

kéPzők továbbkóPzésél vegzi' 
^yintin amÍikai lbry sch iena ncm6ak

a müjka i vakcnrhftkel képÚ rend

s7eÍcscn' de résZt yelt a7 klj.r Á]_

hnr e]len küzdó kuld úók ielkészi

lésébcn Ús képlésében js.

ÁZ llssA okhtók vámos oBzá8br n

ib]PnatoMn ki'len]űkód nek a bad

*Ég és a Endó6ég kűli'nlcgcs r]aku]alaikikép

7ésébc.' {jI o]Nzoszígban' ]VÍredóniában' Ro.

mániában, 'üinidad és fubagobai, Íis kúibioÍ
Vísokhan. MagFloszá8ol sincs olyaD szerve7et'

.h.l.lláló]nk ehős.üan a kijzclbal. vondlko

Zásáb.! nehonénck iclú' Á.éhánv kir.gadon

pdldánkivüloktatóinkkózbttvin.viló8híűbril
Eddic sbne, vagy. Hegyh](ó-íi1mckbő1ió] nmdl
k dfolgrtó' a ióyÚcPlijÁdlian Pdl]

l lvlagFroFzígon {/ ILrssÁ közreműkiidésóvc]

ilaku]t mc8 {Z iVtlVNlsZ (Nk$ar Biztonsii8i Vál

klkorások Munkaadói szijrehége), anELynck tag

iaiközött s7ámos IBssÁ tagcit találbató ésa ver
!Úct krerésébo] a7 IBssÁ je]entósen kéPlise]tc.

l Hat óvye1ezelőtt a7 IBssÁ kÜdenény9éséÍe
jiiLl ]étÍea ''PaÍtnÜsbb lor5(ulit)'' - Esyíittmű

kijdis. Biltonsígért PfugraÍ,lntliftk eddi8 öt

no!7etkijzi konIeÉnciíja volt több kontinensn

AZ együriműkidés aZ IPA (Neúktk.izi lleldóI

sklvÚet) és aZ lAP^ (Nonretközj lolsáÍljl szi'

vetsé8) VÜtzetekkel ijrdult' a7úa ki'Ze]sZíz to

vábbi vÚrezet' köztük csleteÍek' civilsztrVere

Lek' spott9{vÚd.k, lovagrelrdek és .rédiaye

nrélIisÉgek sat1akoztak a keZdeúéiyÚéshez'

A 20l8. nrárcjus 2l én' 'lil Ávjvban .tgrendÜen

dő 6' neúrelkózi lonfcrcnciám már lóbb mi 50

yÚverel jeleztc léVvéte]ét'

l Á7lBssA ésaz lÁPÁ ]ol7_ben eg), újpogramot

i.dirotl: 0^R (ÁNa ós hílánvos he]yzetű gyelnc.

kek dZ álla( véde]onélt]' a ne]vheZ aZ e]múlt iv so-

rán sokan satlakoÍak' lv!ír bálo.r alkalonn{]
kcrü]t Í]I c sze 'ezetek.ls nások ltimosatásjvaL

o\ai pfu8lrnrokn, amel)tko] i törökbá]iDliZöld

s7ig$ Állatntnhdlen intéZdbcn ncvdt slei|.e
kckd ltiltunk rtdégül'.kik örömN]vnLJk sé

(iin a7 átva kUlyusokat ós nr.(knu]ták' hos)'!n

kd]aZállnrokk.]]ó]bd!Di.Áy.konbÍekVdiDt
a nelEtn ]aklhctij g'vclmckek ma8ataltása na_

gyon $kariavuli a fros mok sordn.

l |_o]yamiios a7 IBssA búváI}óPZés FloljdábaI
(\'Í ia mi) - KUks 

^lti1a 
inírukloI vezelésévc] min

dcnvinle,e8)árjéssopoÍtosfo.níbrn'Ákép
zés végór a sikercs v'sgát tevó lésztvcyók PADI

diplomá krpnat. Á képzds Plognmjában szele

Pel: mÚü]és yiZ alr1li h{jÚfuncsokhoz' találkozás

.ápákk.1' Íá]íkkal' órids teknősökkel' viz.l.tri
VigonIos vadávat' v' a]attividüj is fotók készí

té5c a kaPZÉsIő]és aZ élnénlekÍő1'

l TÍvÚzük, hog)a köreljövób.n nre8hatdrozott

hétYésck.n sP(iális kéPréseker szerveziink vilá8

hnii U]ss^ oktalóink vezelésóvd' A me8hivandó

küLlöldi s7tárkiképzők kiizrtt van: senn| schilt

né8yvÜs Dehé^úlyú Xl-vilí8baj.ok' ÁdIian

lau1 - filnrvtál, TonI schien. íilmvtjl, hárum

sz.fus kalare vild8bajnok és kikéPzó, Rigajr Ma

chado a Dliz]l]i! 1it5u at)jJ és fi]mvtÍ' 5 nfln

GföÍI, a2IBssÁ el öke 7' &úiirképzé, Florjddba

ulokósorbana7o]aszÁntonio Lc salindn a Va

1ikíni sváti cáIda fő kiképlóje (aki a sváj.i ctiId{

5lléveslönénelmesorána7 eLsó és esyetho non

s!ájci nenzclnÚ8ű kiképrő) és md8 Ítisok
l2015 ben az ]RssÁ ke7demélryezésére' az IÁPA

as tt'bb nás nemZelközi biztonsdgi szeryezet tá

mosalásála l esy új knüntcléÍendszcI a1aPitására

kÚuh sÚI. biztonság telü]etárdo]gozó yake.rb.

rek és césck kicnrelkedó teljesilnényének e]isnt

résare. AZ lnleílation!] 0rder of (njghts ofsc.U
Iity (azaz 0ldel of sÚuritI) ki'Zhavnú' nonpÍofit

ncmzctközi sZeIveZelként került be]egizésre' Lét

rehoziisát tóbb élv i.doko]ja:es)rc inkább ÉVlcl
jük, bos) a biztonság nánti igénl soha nem \olt

o]van siirAetó, Dint jeLenleg. Folyamatosan aök
kcn a7 eorbcrck biZionsá8érzele' Íivel úe8sokvo
rozódtak á bizloíságiko.kíz.tok és Vszé],vek' Á

bizlonsig kÍdése óIiási kihivás az c$én is a táI

sda]o.r ó]clében nenkti ds knzelkr2i szinten'

szÚled vildson eg)re több Vakemb{t fosh]koz

tatnak a hivala]os ieÓdvéde]mi szÍrek és a Prjvdl
biztonsdsi vféra' lzd Píhuzanmsan a v{knn
Iansja is fo]yaíaloMo oő'Ilindezek!laP]án a biZ_

tonsá8i gakma jo8osan igéry]idkiv&ds le]jsil
miny as a sikü$ 9.kjnai életpí]ya hivatalosfol

'náll'n 
f.irté|ó e]k!neÍésdl ncmzctközi szintcn'

4''Irinida.l és To,boqo a kíi!ünleg6 alaküIol kikéPzése 5' Rilon Kel,re Artonio slójci Gí'rílo
6ú6kiképziik 6. or.!Ú oÍ sTuln, kiliinlelés - Dl' Dóno, vnléÍ 
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