
IBSSA-HÍREK XXI. IBSSA-kongresszus és 
6. Partnership for Security 
nemzetközi konferencia  
Izraelben

Az IBSSA, a Nemzetkö-
zi Testőr és Biztonsági 
Szolgálatok Szövetsége 
1994-ben történt alapítá-
sa óta változatos helye-
ken tartja éves kong-
resszusait és regionális 
találkozóit. 2018. március 
20–27. között története 
egyik legsikeresebb ren-
dezvénysorozata zajlott, 
amelynek a 70 évvel 
ezelőtt született Izrael 
volt a házigazdája.

A hamarosan jubiláló ran-
gos nemzetközi szervezetnek 
mára öt kontinens 120 orszá-
gában vannak tagjai és több 
mint 30 országban szervez 
rendszeres képzéseket.

A kongresszust, a nemzet-
közi konferenciát és a díjátadó 
ünnepséget 2018. március 21-
én tartották Tel-Avivban, a 
Metropolitan Hotel IBSSA jel-
képeivel feldíszített konferen-
ciatermében, ahol több mint 
70 résztvevő négy kontinens és 
25 nemzetközi szervezet kép-
viseletében gyűlt össze, hogy 
áttekintsék az elmúlt öt év te-
vékenységét, eredményeit és 
meghatározzák az elkövetkező 
időszak célkitűzéseit, feladata-
it, programjait és projektjeit. 
Tevékenységében kiemelt he-
lyet foglal el az emberkereske-

delem, a modern kori rabszol-
gaság, a kábítószer és a terro-
rizmus elleni küzdelem, amely-
nek az IBSSA-ban intézményes 
formája is létrejött. A globális 
világban, a globálisan jelentke-
ző kihívásokkal szemben na-
gyon fontos – különösen a 
biztonság területén – a minél 
szélesebb együttműködés, 
amely évekkel ezelőtt a 
Partnership for Security prog-
ram égisze alatt valósult meg.

A több mint 30 fokos tavaszi 
hőségben zajló rendezvény 
első részében került sor a XXI. 
IBSSA-kongresszusra, ami idén 

vezetőségválasztó 
közgyűlés volt. Prof. 
Popper György, az 
IBSSA elnöke ünne-
pélyesen köszöntöt-
te a megjelent tago-
kat, a díszvendége-
ket és a szervezet 
vezetőségét és hiva-
talosan megnyitot-
ta az ülést.

Beszámolójában 
rövid áttekintést 
adott az IBSSA ala-
pítása óta eltelt idő-
ről, a szervezet sok-
oldalú tevékenysé-
géről, sikereiről, 
különösen az elmúlt 
öt év eredményei-

ről. Bemutatta az emberkeres-
kedelem elleni nagyszabású 
projektet (Anti-Human Traf-
ficking Project – AHTP), ki-
emelte az IBSSA minősítési 
rendszer – a kvalifikáció nem-
zetközi elismerését, beszámolt 
a szervezet pénzügyi helyzeté-
ről, a hivatalos auditról. Büsz-
kén beszélt a szervezet világhí-
rű és szakmailag elismert okta-
tóiról is, akik a civil biztonsági 
szakmán túl a rendvédelmi 
szervek kiképzőit is oktatják 
világszerte. Bejelentette a szer-
vezet eddigi történetének 
egyik legnagyobb nemzetközi 

sikerét: az IBSSA idén ENSZ-el-
ismerésben részesült, amit a 
résztvevők nagy örömmel fo-
gadtak. Az elnök felhívta a fi-
gyelmet az IBSSA angol nyelvű 
(mint hivatalos nyelv) honlap-
jára: www.ibssa.org, ahol a 
tagok és az érdeklődők folya-
matosan értesülhetnek az ak-
tuális hírekről, eseményekről, 
fontos információkról, megis-
merhetik a hivatalos jelentése-
ket és a kongresszusi anyagot 
is, így a kongresszusokon elte-
kinthetünk a hosszú beszámo-
lóktól.

A tisztségviselők hivatalos 
beszámolói és a tagok jóváha-
gyása után, az IBSSA alapsza-
bályának megfelelően a 2018. 
február 21-ig beérkezett javas-
latok és jelölések alapján a XXI. 
IBSSA-kongresszus résztvevői 
egyhangú szavazással újravá-
lasztották a vezetőséget: az 
elnök ismét prof. Popper 
György lett a tagok bizalmából, 
a főtitkár dr. Rony Kluger (Izra-
el) is megőrizte eddigi tisztsé-
gét.

Az igazgatótanács szakmai 
alelnöki pozíciójára Karl de la 
Guerra (USA) nyert megbízást. 
Alelnökként bekerült az igazga-
tótanácsba a francia Ronan 
Chatellier és a macedón 
Branislav Jovchevski is. Az igaz-
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gatótanács ügyvezető igazga-
tójává választották Macsári 
Erikát – az IBSSA Központi Ad-
minisztrációs Iroda vezetőjét. 
Az igazgatótanács további tag-
jait az IBSSA aktív tagjai közül 
választották ki, figyelembe 
véve, hogy minden kontinens 
képviseltesse magát.

Eddigi pozíciójában meg-
erősítették az IBSSA diplomá-
ciai osztályának vezetőjét, dr. 
Fodros Istvánt, Sao Tomé és 
Príncipe Demokratikus Köztár-
saság magyarországi tisztelet-
beli főkonzulját. Az IBSSA orvo-
si bizottsága új elnökévé dr. 

Finta Ervin főorvost nevezték 
ki.

A kiváló izraeli cyber szak-
ember, Guy Lupo megtisztelte-
tésként fogadta az IBSSA cyber 
security osztály vezetésére 
történt kinevezését.

A választásokat követően 
bejelentették, hogy a XXII. 
IBSSA-kongresszus és a 7. 
Partnership for Security nem-
zetközi konferencia jövő évi 
helyszíne előreláthatólag Lille 
(Franciaország) lesz. 2019-ben 
sor kerül az amerikai kontinens 
és a karibi térség 3. évenkénti 
találkozójára, valamint a Bal-

kán-konferenciára, Szerbiában 
vagy Macedóniában.

Ebéd után, a rendezvény 
második részében tartották a 
6. Partnership for Security 
nemzetközi konferenciát, az 
IBSSA, az IPA (International 
Police Association – Nemzetkö-
zi Rendőrszövetség) és az IAPA 
(International Auxiliary Police 
Association – Nemzetközi Pol-
gárőr Szövetség) közös szerve-
zésében: központi témája az 
emberkereskedelem, a mo-
dern kori rabszolgaság és a 
terrorizmus elleni küzdelem 
volt.

Az eseményt nagy érdeklő-
dés és magas részvétel kísérte 
a nemzetközi szervezetek ré-
széről. Prof. Popper György 
megkülönböztetett tisztelettel 
köszöntötte a VIP-vendégeket 
és átadta az üdvözletét az 
IBSSA azon magas rangú veze-
tőinek és képviselőinek, part-
nerszervezeteinek a világ kü-
lönböző részeiről, akik nem 
tudtak személyesen jelen len-
ni.

Prof. Popper György a dél-
előtti eseményről szóló össze-
foglalója után tájékoztatta a 
kibővült hallgatóságot az IBSSA 
24 éves szakmai tevékenységé-
ről. Kiemelte az emberkereske-
delem elleni küzdelem szelle-
mében 2016-ban életre hívott 
AHTP projektet, s az immáron 
26 országban sikeresen műkö-
dő irodáit. Beszélt továbbá a 
Mexikóban elért jelentős vál-
tozásról, a rendőrség általi el-
ismerésről, s a szervezet mes-
teroktatóinak kiváló felkészítő 
munkájáról, amelyet a rendvé-
delmi szervek kiképzőinek is 
tartanak. Ismertette a bizton-
sági szakmában alapított új 
nemzetközi kitüntetési rend-
szert, az Order of Securityt.

Több nívós szakmai előadás 
is elhangzott: dr. Schuman 
Ádám, az IPA képviselője a 
Partnership for Security prog-
ram erősödéséről, dr. Hossó 
Zoltán, az IAPA elnöke szerve-
zete működéséről a jelen kihí-
vásai közepette, dr. Tony 
Schiena (USA), a MOSAIC elnö-
ke, terrorellenes szakértő a 
modern rabszolgaságról, az 
internetes gyermekpornográ-
fia és pedofília hatalmas prob-
lémájáról világszerte, dr. Rony 

Kluger (Izrael) az IBSSA oktatá-
si programjáról, a nemzetközi 
kvalifikációról és sporttevé-
kenységéről, Guy Lupo a 
kiberbiztonságról és Kovács 
András a MediHelp vezető me-
nedzsere a NESACARD egész-
ségügyi szolgáltatásról beszélt.

A díjak és kitüntetések át-
adása következett:

Az Order of Security (OoS)
kitüntetésben az alábbiak 
részesültek: 

  
OoS Nagykereszt:
Dr. Tony Schiena (USA), 
Branislav Jovchevski (Ma-
cedónia), Iszlai Zoltán – Tar-
get Security (Magyarország), 
Novák András – ATV.

OoS Gyémántokkal díszített 
Arany Csillag: 
Avraham Salmon (Izrael), Dr. 
Shraga Sade (Izrael).

OoS Gyémántokkal díszített 
Ezüst Csillag: 
Häfner Viktória (Magyaror-
szág).

Guy Lupo és Zahal Levy 
(Izrael) a tiszteletbeli IAPA-
tagságot vehették át.

Az IAPA Arany Diplomáját 
kapták: dr. Tony Schiena, 
Avraham Salmon, az IAPA Ön-
kéntes Jótékonysági Arany 
Angyal diplomáját pedig dr. 
Shraga Sade kapta.

Grünberger Gábor Péter, a 
Jeruzsálemi Oroszlános Rend 
rendfőnöke az Arany Csillag 
kitüntetést adta át Popper 
Annának, az IBSSA rendez-
vényszervező bizottság elnö-
kének.

Prof. Popper György zár-
szavaival ért véget a mérföld-
kőnek tekinthető egész napos 
esemény. Az elnök köszönetet 
mondott a B2 Travel Agency 
szervezőinek a nagy hozzáér-
téssel előkészített és lebonyo-
lított rendezvényért és ven-
dégszeretetért, továbbá min-
denkinek, aki hozzájárult a 
közös sikerhez. A résztvevőket 
baráti hangulatú gálavacsora 
várta, mielőtt másnap meg-
kezdték Izrael egyedülálló 
történelmi műemlékeinek 
hatnapos felfedező útját, ami 
életre szóló élményt jelentett 
mindenkinek.

IBSSA HQ


