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A legiobb szakemberek

tudása és ismeretei is
rendsz€res bővítésre,
aktualiuálásra szorulnal!
mert csak ígv lehet lépést

tartani a mai fejlődéssel.
Ez különösen

igaz a

biztonsá8i szakmára,
a hol elképesztő változás
tapasztalható a technika
fejlődése és a bűnelkövetés területén egyeránt.
kö§zönhetően
a kommunikációs forradalomna k a
vilá8 bármely pontján
keletkezett iníormáció
má már pillanatok alatt

elterjed,sezérta globális
világjelensé8€ire
globálisan alkalmazható
válaszokat kelladni. Ezt a
.élt §zolgáüá a le8maga-

A képzéskezdeményezője

Macsári Erika, az l8SsA Köz_
ponti Adm;nisztrációs lroda

Vezetője, a,,5Ec_tember"

elnöke

szervezóbizottságának

2002 ben,
az induláskor elhatározták,
és szervezőtársai

hogy olyan nemzetközi

ális képzésthoznak

specilétre,

amelven a Világ minden részéről éíkezőszakemberek,
oktatók vesznek részt továbbképzéscéljábó|, hogy tovább
bőVítsék tudásukat és magasabb szintű oktatói minősítést

oktatásukra azóta is az
UsA é5 Kanada, a Kózel- é5

A nefrzetkóll

továbbtépé9t proi Popper 6Yö'3y nvibtr. meg

tott intézkedés-lélektanigya,
korlatoknak és azok kiértéke-

TáVol_Kelet, Valamint Európa

lésének,amelyekre a BM,
NoK oktatói és Vé8h ]ózsef

legiobb kiképzőit, mesteroktatóit

h

ivják meg Budapestre.

ldén az lB55A több magyar
sabb képzett§éggel
szakembere közreműkódésé,
rendelkező biztonsági
vel zajlott a képzés, kóziük
szakemberek részére
Pipic2 zsolt személyvéde]mi
meghirdetett nemzetközi
mesteíoktató, kotlár Attila
továbbképzés, minden év önvéde|mi oktató és Keresz,
szeptemberében,
tesi Zsolt löVészeti kiképző,

Budapesten.

továbbá sinkovics sándor, a

z lBssA, a Nemzel
közi Testőr és Biztonságj 5zoIgálatok
szöVeisége 1994ben alaku|t meg, amelvnek
máía öi kontinens 120 orszá_
8ában Vannak egyéni és céges
tagjai a privát bizton5ági szfé
ía terüleiérő, éstöbb mint30
or5zá8ba n szervez rendszeres
képzéseket.

Martial An) instruktora, akik
VilágszínvonaLon adták át tudásukat, ilyen módon is erő_
sítve a ma8yar bizionsági
szakemberek nemzetközi te-

Systema

RMA

(Russian

kintélyét,
Atovábbképzés résztvevői
közöti Bosznia_Hercegovina,
olaszország, szloVá kia é5 Magvarorszáe szakemberei kép,

mesíeie
lően ismét a BM oktatási,

A hagyományoknak

Képzési és Tt]domá nyszerve-

zési Fői8azgatósá8

1oKTF)

adott otthont a,,sEc tember"
trénin8nek, aho minden éVben dr, Dános Valér ny, í, Vezérőrnagy úr, a 8M-ofiF fóigazgatója é5 Krauzer Ernő r
ezredes úr, a BN/-oKTFfőigazg3tó-helyettese táíno8atá5áVal és a főigazgatósá88al
együttm ű ködve tartják a toVábbképzést,

A képzéspro8ramjában
ebben az éVben i5 jelentős
szerepeVolt

nemzetköziIeg eIismen túsztáí8yaló szakember Vezényle

téVe|kerültsol:
Teljes bizonyosságga| le
het állítani, ho8y a kiképzők
rendkíVüli fu készültségének
és óriási nemzetközi tápaszta]atának köszónhetően e, a

trénjng Magyarországon

a

civil biztonsági szféra legma
gasabb szintú képzése.EZt a
megá]lapítást támasztja alé az
tény is, hogy minden éVben

a

tóbb orszá8ból

hivatásos

lendvéde]mi szervek kiképző

tisztjei is érkeznek tovább
képzéscéljából.

BM Nemzetkö
zi oktatási Központ (F8lAka
démia) taktikai házában tar,
a

Az ünnepélyes me8ny]tón az

lBssA elnöke, prof, Popper

Gyór8y köszöntötte

a

trén]ng

íésztvevőit, bemutatta a taná

ldén 13, alkalomm.l került
sora szöVetség egyik le8szín_

köztú k kra uzel Ernő r

nemzetközi szakmai továbbképzésére,a ,,sEc tembeí"

5ég)alelnökét,
A2 lBssA elnöke méltatia
a szervezet sikeres é5 egyre
5zorosabb együttműködé5ét

elnevezésű tréningre a civil

szíéramagasan képzett és el_
i5rnert oktatói, szakemberei

24 lerus

ezredes

urai és Hossó Zolüjnt, az |APA
(Nemzetköri Po18árőr szóVet-

Vonalasabb és nagyon sikeres

részvételéVel 2014, szeptem,
ber 1-5, között BL]dapesten.

íi ka rt és kü lön köszöntötte

tiszteletbeli Vendégeinket,

az alábbi intézményekkel:
Á tléniru€n

a.ivil rféE máíá§an képzett 3z.kémbéléioktaltak

BM

oktatási, Képzésiés Tudományszervezési Főigazgató

ság (BNl oKlF), BN{ Nemzet_

közi oktatási Központ (sM,
NoK), Adyligeü Rendésretj
szakközépi5kola; emellett

a kom nr u

n

ikáció ra ésaz őnis_

/-

l

kü ön kieme te, hogya képzés

nem lettVolna m€8íendezhe
tő az lBssA 3lábbiaktíVtásjai

önzetlen támogatása

és

szponroraink segítségenél_
kü]|

Tínár Lásrló,
Paj.s Technológio Kft.,

lBssAgépjárnűvédelmi

Badyguord Academy
(CEBA) iqazgótója,
slra 6yulo és Hülber
.]ónos, a Hűség security
Kft- iaozsató, lBssA

_l

§
Az ]BssA Magyar szekció lö-

Vészeti bizottsága korábbi
döntése a13pján idén isa kur
zus utol5ó napján került meg-

rendezésre a lV Macsári ]st
Ván ny, r ezredes Emlék Lö
Vészbajnokság. Ezzel a Ver_
s€ nnyel éVente me8em lékez-

nek a 2010-ben Váratanul
elhunrr Macsári lstván ny.

rendór ezredes kiemelkedő
emberiés szakmai kva litása i_

ról, aki az lBssA patíonáó
tacja Volt

pítása

a

szervezet mega la_

ót. é5 rendszeresen

A legjobb lóvészék között

Ma.sári Eriká kiválóán heln álh, násodik l€tt

elnöke elismeréssel beszélt az
idei képzés sza km3 i színVona
láró, a résztvevők felkésrült_
ségéről, s gratu ált az újisme_
retek gyors e sajátításához.

zetőinek, Va]anrint']irrök Zsolt

A hagyományainak meg
íelelően e]óször kiosztótiák á
részvéte|i dip omát, majd az

Az lBssA egyik hivatalos ki,
képző kózpontja, a CEBA

egyéni te]je5ítínények étéke
lése kóVetkerett, amelya le8_
rángo5abb e ismerést jélenti.
Az a lá bbi htegóriák legiobb_

jaiVehették át az lBssA elis

merő diplomáiát és a plaket_

(central

Eu

lopean Bodyguard

Acadeíny) , amely

Eszter_

gomban található -folyáma,
tos testőrképzéseket szeíVez
a személyvédelmi szakmá
iránt érdek ódőknek,
Az első €gyhetes testőrkép
zé5t2014, október18 25, kö

LEG]OBB TFSTŐR

szunyiGerge V

LEGJo88 LöVÉsZ:
LEGJOBB ÖNVÉDELMl

Az ónvédelmi fo8ásokaiá leBóaEásabb szinten oktátták

lövészeö bizottság
vezetője,
Dr Lasz Györgv

lN-KAL cegcsopon
igozqatójo,
BenkőJenő,
RddioRent Plus Kft.

segítette a sEc_tember

képzéseket, és egyéb lBssA

A lV Macsári lstván ny r
ezíedes Emiék LöVészbajnok_
5á88yőztes€i:
1,

helyezett:

5zöllősiZsolt (ToP coP
a Duboí |nterndöonal
Trad i n g Kft. igorq atój a,

rjlök Zsolt lBssA.

Aszervezők idén olyan kü_
lönle8es pro8ra mot á llítottá k
össze a bDtonsá8i területen

dolgozó szakembereL test
őröL kiképzókésoktatók eg_
magasabb szintű továbbkép
zéséhez,amely az átfocó
személlrr'édelem, kockázat_
elemzés, kí5érésitechnikák,
lövészet és önvédelem mel
lett na8y han8súlyt fektetett

security)

2, helyezeit:

MacsáriErika

HARcoS:
8ojan GlaVas
(Bosznia Hercegovina)
AzlBSSAelnöke, proí Pop_
per György lBSsA_emlék
plakettet ájándékozott 3 Xlll,
sEc tember megíendezésé_

zött rendezik, megfelelő étszám esetén, amelyneksorán
a részwevők megismerkedh€t
nek a szakrna a]ap]3iva ,
BőVebb iníormáció a képzésekről a www.ibssa.hu ol

dalon található,
2015, április Végén keíül
sor az l8ssA iestőrszituációs
Euíópa_b3jnok5ágára

közreműkódéséVel,

a
á

cEBA

hol pro

fi csapatok rnérhetik m.jd
össze tudásukat_ A legjobb

hez nyújtoit támo8atásért|

eíedmén}telért csap3tok ko_
moly pénzdúazásban része_

Keresztesi Zso t úrna k, a CEBA

sülnek-

i8azgatójának, Abed Alhater
úrnak, a Dt]bai lnteínation3l
Tradin8 Kft. Vezetőjének, siía
Gyula és Hülber jános urak
nak, a Hűségsecuriw Kft. ve_

2015 szeptembeíében
minden szakmai érdeklódőt
Váí a XlV ,,sEc,temberen" a
szerverőbizottság,

P,

A.

3- helyezettI

szunyiGergely
A képzé5 záróeseményér€

a Hotel president konferen
ciatermében került sor, amely
éVekkel ezelótte nyerte lBssA

minősítése értelmébena 5

star Security Hote] címet,
sza ktekinté yekbő] á ló elnök_

ség részvételéVeltörtént a

diplomaátadó ünnepség.
Proí PopperGyörgy, az lB55A

A legiobb harcos Bójan Glavas lett, Bosznia_Hei.€ovinából

HEKUS

25

