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Egyrc ,öbbsz szenbesülünk oza!' hogy nég 0 |egsikeresebb egyén vagy szeÍvezel Íe\jesÍné
rya sén e]egendő a naivj]ógbdn a láÍsadolnokol loly1naloson púbón levő 7lobólis kjhívósak'
kol szenben, ane]yekre csok közös fa épés, egwl gondolkodás. és egyÍjtlfiíködés leheÍ az
odekvól vli]osz' A szineryióbdn ninden ijssAadódik: a tudós, az erő' o képességek és kÍj]i'nbóző'
sége\L ezálfu]eqy nagosdbb nhőség itjn léÍre, anie ólds] szüksé7 van' Az egyik legnagyobb k'
hÍVóst vihigizinlen d bxtonság kéldése ielenli leglöbh alszógbgn.
Minél kolóbbon felisnerjük a2 eg|!ülÍníködés szükségességél, hasznól és etőnyél' gnnál holéko'
nygbbon veheliük Íel g holcol a biztonsőgo| énnhí sljuos plobléínákkol' onelyek nencsak nagy
szófiban, honen pndkÍvijl vónozolos lonóban ielenlkezneL

BSSA 17 (onqresszLjso és kiséró eseménye
[é|j 0 BUdopestenmegrondezelt3 .'Portnelsh p

Íor Securty" Nemze]kÖz {onleÍenciÓn Íé5Zlv.VÓ

lobb m i 40 lenzetkÖZ szeÍlezet [épvseÓ]e
n'r' V0nitoifu k 07 egli'ülifi]ÜlÖdés eÍósi]éSének

ÍontossÓgÚi a bÚnlnege úéSben é5 oz éelrnÓs
ÍerÜ.teI s Az összeÍogÓs Vi tozolonL] [etn.t
tcrÜ ete 0 Gyelme[ csa Ód Te gpu és B ZlonsÓ
g0" A KonÍerenc0 V€zelÓsége a Óst logr] lcrró
s' hogylr bZlonsÓgcs kÖZekedéÍe Vo Ó fé ké

sziiéírnág szervezetlebbé [e] ienn ésebben]e
enlÓss7erepehhet0 nemZelköz ossZelogÓsnoI

e!yülimÚkÖdesnek

Az 
"E!tÜ]lmÚkÓdéS 

I B Z]onsÚ_oíl' pío!íoí] o o
pío szarveze]e]nek képvseÖt clr. kéía-Jzlirk

lrolY 20l4 ben miyei e|épzeese k Von|ok oz
egyLltmÚkodéS progÍ.m me!Vo Ós]1Ösovo kop

a Prut Pappel Gyölgy, az lBssA ehöke:
Az BssA 0 cvl biztonsa! srléÍo nemz€tkÖZ

szelvlzo]o' omey c V ó! l20 orszó!Óbon évó

logsó!0l' iÓbbsagéb!n bztonsagi cégekgt iLrd]0

A hvoloos rondvéaéfi]i sz!fuezelek es o c]rr

bZlonsÓg sZo!Ó otok e!yüllfi]Ú[Ödésének fon

tossÓgÓléVekke ezeÓ]tmeg]ogo Í]ozlÓk oz L]sA

bZtonsijggo, kÓbitósZer és tclloÍZmUs e e

les holccol Íog o kozÓ szerrr€zeta ne[ (p DEA)

Vezető és e|nek szÚkségességéi 0zÓl0 szomos
ENsZ és EL] holirozol s me!erdsile]te

inlcrrÓ mÓÍ kolóbb lopszdmunkbűn be

SzÓmoli!|k 20l3 szeplemberében .z
Az SSSA ]ovÓbbÍo s lÖrekslk levékenlségét
nem7eikÖzj sZ nlen Ú!y kooÍa nÓ n ' proglo.mjot
lgy szeru€7|' hog'r' e/re m né hclékonlobbon
s€glse .z ENSZ és 07 EU yen íarr!Ú célk
tÚzéseil

0ÍÚ ok' l]o!,t, mor rneqem ilhelem a, egyÜtt
mÚkddés szÓndák eq| [onkél €redménÉt 0Z

BSSA egy]k logsz€rvezelt ü zro€ Bzl.nsÓli
tÓis[o o' ! sUo'opest Konloren.rjt kÖVelÓer] o]

ando l0nleÍVébÉ Vetle 0 .BzlonsÓlos kÓzeke
desro V0]Ó fg késziiéí pÍoorcm Ól

a Tínfu Lószló, oz lBssA Bolesel'és BÚnneg-
e lőzé si BizolÍ sógának vezetője :

Szokmo b ZolisÓqLrnk az dmÚ l tÖbb m nl tíz
eszteldÓrJ01t Véqzell h!éEntsa!]e soÍÓn n.
g'r'cn so[0l]eltrJnn0k Órdekétren hogy Íe lliV]r] o
tÓÍsodoo Ígleimét o boesel és lrÜnfire!
eőzésÍe E nolr/on fonlos összlorsodűm Úgy
éÍdercben ]éÍehoztL]nk e y lo eliz ós moqol n

mÚsoí 'Ne leglln o]do7ot'cimme. ome y hol
lcndszeíesséqge] ]elentkez I
20l4 lreI tcvÓlrbÍ1l s €gfon]oSobb cé L]nk' ]logy
rÓ ri]l'itsLrk c tÓÍs!a.om t!!]anok figyemei
izokro ű ne lzeleke' ome'l€kke eíibertrjrso nk
bÓrm kor ta Ó kozhoinok oz é etÜk soÍón Eze| ki
VÜ k ene1]e odűtnok lelr n!!k' holy tovÓlb eró
siisÜk oz egYü]l]nÚkÓdési o rendvÓdern. o
bÚnmele óué3 szeÍVek[e e]Ve o [o]osZkÓfo
Védeemm.' s mu|kónkko hozzÓ]ijrLr]unk 0z
embeÍek bzl.nsdgosr]bbée]Vszonyoinok mei]

a Hossó zollón, az IAPA ale]nöke:

Al |APA Nernzetkoz Polgr lÓí srÚVezet cé]0
0 po qÓrÓrSégr]k nemzelkoz együl]lnÚkÓdésé|eI
€Ósegitése' koold nÓÓsa fulogYorolszÓgon mÓr

lorvény ÓIio megeÍósite]1 hVoloos szerv.zo]té
VÓ1u|[ s k]erneliecdr]tunk 0leepÚések és
kozekedés bZlonsÓlo' s7oros eg''rütlmÚk.aés.
bln 0 Íenddrségge]

oton oÍszÓgokbr]n. oho o po!ÓrÓíséqek

eÍedrTren'r'es eqyÜlilrrŰkodést Íoy]a]nok o hoiÓ_

si]gokko m |donho ko oku] 0 specoizÓcó,
o7r]Z o Íe0d01ok ÍeosziÓso hogy fi] nden ler!e
len o eg]obbon képzeit szemé|ok Vége2zék o
mun[oi NlogyororszÓgon' ohol0 PogÓíÓrség o
llendorség, 0 NAV és 0 koiosztrófoe hÓniÓs slÍ.
tég ai paÍt|eré!é VÓl, sok idót1orditunk 1ogjo nk

speca]s kepzésére A3 
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l tr,'' ko|lerenci0 lémÓiÓhoZ kopcso Ódóo l Lrgytrn

csok so[ Íe]odot hÓrLr 0 po górőlÖkre' e7ek résl
bpn Új, Íészbe| mól meg]évd progromok yen
pédÓL] o l00!l00 lrzionsog" kemelbÚn
megoÓZés nrrrlopro!Í0m [1og'''.Jors7ig l00le
lepÜésén 0 [Özbllonsó! elÓsitése és . okos
sóg b zlonsÓgérzeléiek ]oVítos| élde[ében Á
közbzlo.sdg munko n]e eli kotoszÍÖfovéde m
Íeadolokbr]n s s€gédkezÚnk A mogytrl kezde
ménlelésÚ 'Éei uto|' píolrom nemzetköZ I
széesi]ése NKH BSSA APÁ PA ÖsszeÍo
gÓsso és tovdbb szeíVezeEk cso]okozÓsivo
ped g Íeményeim szern] pédoértékÚ esz
a Dl' sinonÍanós, az lPA Mdgyolszekciójának

A bz]onsÚg kérdésének r] opveló reeósei 0
Íen1]Véde|nl sZsrveze1ek' íg| [']ogtoloíszÓgon s
0 Rendó6e1] A r€ndóíÖk ozonbtrn llr]Ún hlfi]é
slellk!Ó' h VotÓsszeretctL]kbö odÓdÓol oydn
sz!ÍVezelekef mÚkÖdietnek, fi].i o v Óg 64 ol
szÓga|ok lendÓÉ t tÖmÖriiÓ' b0íÓ] o opon élre

]otl, deszokmo kéldése(E] sÍo!]o [ozcVeÍle
zet' ol hternotono Po ce Ásso. oi]on ( PA).

!o!,t's . NemietkÖZ Renda: szovel9é! cé]o 0
Íorma s. szokm! [eretekel lu fi]LrlclÓ szemé les
k.pcsolorok korrkirdso, opoaso, vo cm nt o
n!mzelkozi egylitmÚkÓdések e Óseg jlése

Al PA LlogloÍ szekcÓ m |ieg''/ 3200lós t !
sa!]0 és l500 ÍÓi megh0 rJdÓ roq szlÍÓ ] ]Órro!o
to kÖr. ehe]Óséget leJeni orru' hogy eZ o szer
VeZ.t I lendészel szerle[[ei Szoloson eg!Ú ]

nL]kÖdve Véeméir'loínÓó eróVé VÓ|on Az ]PA

]emondoto 0"seíVoperAmikeco''BalÓls0ggo
szo !Ó n', t0!]0 nk0lr]l osszel0rtozas' 0z ogyÜl1

!ondo kod0s]e ernzj Ennek oz e!],r'üligoni. ko

dosnok o m€gtestesilÓ]! 0zon ka7os progromo[

nok r] soro s. 0mt0 rencárl,(l bzl.nsÓgariten
ni 0k!Í0 sz!ÍVezelekke, g! ű7 |BssA !s oz APA

SzeíVezetóVe [alosen megvoÓsitunk JÓ pé

dozzo 0z ÖsszeÍogós] oz s hogy 0 kÜÖnbÖzó

szeÍVeZetek 0ki]! i0!]a Íendszeresen ÍésztVesZ
nlk egynÓs Íerldez!énye n

^z 
PA \'h!yor szekcÓ szjvesen ijtio elyÜft

mL]i[odó p0rtneÍenol lűg]o lo 20l4 éVbel me!
Íenaezésrc [eIü ó ÖVésZ ' 1ÓzÓ. sp.Ít és egyéb
szobcd dő5 progromokon
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