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Pcrrtnerség
szervezete]nek képV
selőiiarró kérdeztük,
hogy 2014 ben mi
lyen elképze ése k
Vannak az együttmű
kÓdés program meg
Va ósításáVá kapcso

ton5ágiszféra nemzet-
kÖz]szervezete, am€ y
aV lág120országában
lévő tagságát, többsé-
gében biztonsági cé
geket tudja moz8ó5í
tani'Ahivata os Íend_
Védelmi szervezetek
é5 a civ]l blztonsá8

PÍoÍ PÓpperGyöBr/: Az lBssA a világ t2o
orezágában tUdjá mougósitani rág5ágár

,éggeljel€ntkezik' cé
lunk az, hosyfelhiviuk
az €mberek f]gye mét
azokra a helyzetekre,
amelyekkelembertár
saink bálm]kor talá _

kozhatnak az é]etük
során' 2008 óta eltelt
idő a att a N€ le8yen
á dozat ba eset_ és
bíjnmegelőzési maga
zinműsor rendkíVül]
népszerűséget ért e],

és a 2013. éVben az
Echo IV több m]nt 50
produkciója közÜ a
hát legnézettebb mű'
sor egyikéVé nőite ki
magát, köszÓnhetóen
a hosszÚ éVek rendsze
res munkájának'2014'
ben továbbÍa is le8_

fontosabb célunk, hogy rá]Íá
nyÍtsuk a társadalom tagjai
nák figyelrnét a balesetek é5
b űncsel€ kmé nye k me8€ őzé_
5ére' Ezen kíVül kieme]t fel
adátnak tekjntjük, hogy to
Vább erósítsÜk az egyijttmű
ködést a rendvédelmi, a bűn
megelózési 5z€ rv€ kkel, illetve
a katasztrófavédelemmel, és
munkánkkal hozzájárLl jUnk
az emberek biztonságosabb
é etviszonyainak megt€rem'
téséhez.

- Az APA Nemz€tközi Po
gárőr szervezet Vilá8szerté
erősödik' Magyalországon
már tÓrvény ált3l r.egerősí
tett hivata 05 szeÍV€zettéVált,
s kieme t feladatai vannak a

településekés kózlek€dés biz
to nságá ba n, 5zoros egyLjttm ű
ködésben a rendőrséggel'
szervezet!nk m€ga aku ása
kor nem kis€bb célttűzótt k],

ninta po gárő15égek nenrzet
kÖzi e8yljttnr űködé5é n ek elő
segitését, kooldinálását'
Ne mzetközi é5 hazai szinten ]s

megfigyehető tendencja,
hogy komoy igény Van a tár-
sad3lmi ag hasznos, azál am_
polgárok mindennapjait biz

lBssA 17' kongresszusa é5

kisérő €sernényeként a BLr'

jntarró már koráb-

beszáÍnotUnk2013

szolgá latok együttm űkÖdésé
nek fontosságát éVekke ez_
elótt megÍoga lmaztá k az UsA
- biztonsá8eal, kábító5zetr é5
terror zmuse leni harccal fog-
la kozó szervezeteinek (pl' a
DEA)V€zetői és€nn€krzÜksé
gességét azóta számos ENSZ_

hogYezzel miné hatékonyab
bén segitse.z ENsZ és az EU
ilyen kényú célkitűzéseit' Ó rÜ
lÓk, hogy már me8emIíthe_
tem az e8yÜttmúkodési szán
dék €gy konkrét eredm-Ányét:
az IBSSA egyik tagszervezete,
az lzrael] B]zton5ági Főiskola,

renciát kÓVetően ál

Vetle a Biztonságos

készíté5 programját'

szakmai bizottsá
gunk áz €lmú t több
m]nt tíz esztendő
a att Vé8zett tevé
kenysége során na
gyon sokattettannak
érdekében, hogy fe

figYelnrét a baleset
é5 bűnme8előzésre. E

dapesten m€grende
z€tt 3. Paatnersh]pfor
security nemzetköz
konferenc]én részt
VeVő tÖbb mint 40
ne mzetközi sze rvezet
képv 5e ője nyiVáni
totta kiaz e8yüttr.ű-
ködés erősítésének
fontosságát a bűn
megelőzésben és áz
é et másterÜ]et€ln ls'
Az Ósszefogás Válto
zathnUlk enre tterü_
ete a gyermek, csa
ád,telepÜ é5 blzton
5á8a' A konferenciá
Vezetósége álást
fogla]tarrólis, hogy a
b]ztonságos közl€ke
désre Vaó felkészí'
tést ínég szervezet
tébbé kell ienni és
e bben ]ele ntős szeíepe ehet és EU határozat is megerősí n agyo n fontos össztáÍsad alml
a nemzetköziösszefogásnak' t€tte' Az |BssA továbbía is Ljgy érdekében létrehoztunk
együttműködésn€kI törekszikt€Vékenységétnem_ egytelevíziósrnag3zjnmű

Az EgyÜttműködés a B]z zetkóziszinten úgYkoord]nál sort Ne le8yen á]dozat cím
tonságért progranr a apító nl, píogranrjait úgYszervezn!, me,ameyheti rendszeres_

q hiztonsógért
Egyre többs2ör szembe_
sülünk azzal, hogy még a
le8sikeresebb e8yén va8y
szervezet teljesítménye
sem elegendő a mai
vilá8ban a társadalmakat
folvamatosan próbára
tevő globális kihívásokkal
szemben, amelyekre csak
közös fellépés, e8yütt
gondolkodás és együtt-
működé5lehet az
adekvát Válasz. A sziner-
giában minden összeadó_
dik: a tudás, az erő, a
képességek, és ezáltal
egy magasabb minőség
jön létre, amire óriási
szükségvan. Az egvik
legnagyobb kihívást
vilá8szinten a biztonsá8
kérdése jelenti a legtöbb
orsrágben.

- A2 lBssA á .iV h 7

TímáÍ Lásíó: sik€r€sá N€ leg}€n áldoza| magázin

24 rer.:



suövetsé8, ame]y 195o ben,
Arth!rTíoop.ngo köÍendőr
á ta] m_.gá modott gondolat
b.| óltÓtt testet. Az ]PAviág
szerte. rendVéde mi szervek
a ktiv é5 nylga mizolt ál omá
nyábó toborozza tagságát'
cé ]! a íormá i,,szakna kele
teken tú mutató 5zenró yes
kapcso ato( ( a akítá9a, ápo_
lá9a, a n€ m zetköz] együttm Ú

kÓdés elősegitése' Az lPA
mára a V lá8 egyik eg]elentó
5_"bb ciV szerve,etéVé Vált,
eszme sege a vlijg mindÉn
táján ugyaIaz a hatérokon
ijtnyúIó barátság, a szo dar
tás, €8ymá5 5egitésének szán

dott9ág!kfe értéke ódé5e Az
lPA Ma8yér szek. ó mintegy
3200 fős tagsiiga é5 1500 főt
megha adó Íegisztr:lt támo
gató]köre e h etőséget te reml
aÍra, hogy ez a szerve2et a
rendésuen szervek(e 5zoro
,án e8yt]ttműkodVe' a ]ogko
Vetérselés. bérátságga e kö
te ez€tt, vé eményformá]ó
előVé Vájon. Az PA]elmon
dát. a servo per Am keco -
Barát9ág8é 5zolgá ni Az PA
m nden tagját az ös'etano
zé5, az együttgondolkodá5
je lemezl, szervezeb hovatar
tozáíó függet enü Ta án
€nnek az €gyüftgondo kodás

az lPA é5 az lBssA

átjuk egymé5 ak

tonságosabbá tevő munkára.
A po cárőIséeek mÚkodésé-
nek alaptéte]€ a V lágon sz.
badidóben, onkénte5en tennl
szűkebb,va8ytá8abb ikókör
nyezetünk b]ztonságáért'
o]yan oEzágokban, aho a
po gáÍőrségekszorosésered
rn ényes egVÚttm ű ködé9t fo y
t!tn!(. hatóságokkal, min_
denho]kálak! a spec]. izáció,
azaz a í€ adatok f€ osztása,
hogy minden terü eten a

mLrnkát a le8]obban kiképzett
sZem élyek Végezzék. Magyal
oEzágon, ahol a po|gáróls-Ág'

a rendórsé8, a NAV és a
kata5ztróf aelháritás íratégia
p.rtneréVé Vá t, sok időt for-
ditL]nk a po gárőrségek tagja
nak5pec]á is képzé5ére, Í€nd
órrég, kata52tróíaVédelnri
sZa (em be rek közre míj kód ésé
Ve, koordlné ásjva . A 3
Partneíship íoÍ security nem
zetkozi koníerencia témáiához
kapcso ódóan lgyancsak sok
íe adat háru a po gárőrokr-",
ezek részben ú], Íészben m;r
meg éVő progíamok: 100x100
biztonság - k]€me 1 bűnmeg
e|ózés m ntaplogram Ma
gyaroÍszág 100 t€ epi]ósén a
kozb ztonság erósitése és a
a(ossiig b ztonságé[etének

]avítása érdekében. Új prog-

ramlaink Egy s(ol. egypo
gárőr,. K stelepülé9€k bizton
sága és a T]szteletet.z éVek_

nek A kozb ztonság munka
me €tt k.t.sztrófavéde m
fe !d.to(ban is 3e8édkeziink.
Aszeptenrber konferenc án is

5ikeÍij t új partner€ket ta ál
nunk,e-e bőVü tnemzetköz]
kapcso atr€ndsz€ri]nk A nra_

syar k€zdemény€zésú Eet
úton program nemzetózi ki

5zéle9ít_Á5e NKH lBSSA APA
PA Összefogással és továbbl

szervezetek cs.t ákozjsáVa],
ped18 reménye m szeÍint pél'
daél1ékÚ erz' Anné ( ]dején
e sők (özött csat akoztlnk .
pÍogÍamhoz] men az €gész
életen át tartó tan!lás, fe]lő
dés a polgárólok mLrnkáiában

- A b ztonsjE <érdésének
a.pvető fe e ő9el a rendvé
delm s,ervezet€k, Így Má
gyarországon 5 a rendórség'
A rendőrÖk .zonban t! án
termé5zetükbő, hiVatá9szere
tetükbő .dódóan műkod
tetnek o yan szelvezete€t]
mint a Viág 64 országának
Í€ndórejttómöritó, barán a a
pon étrejött, de ugyanakkor
szakma] kéídérekkel 5 íogh
kozó 5zerV€zet' az lnternano'
n. Po lce Association (PA),
Va8yis a Nenrzetközi Rendőr

Dn simonTahéskülön kiémete, hogy az PA
és az lBssA ös9efogá5a pé daéllékú

dékjt é! üuenetét holdozza
A demoklác a fejődésének
termé5z€tes Ve ejáró]a a civ]
szerveretek erősÖdé5e' teVé_
k€nységük, t;lsada nrie íoga

€8yüttmÚkodó fe'
ein(érdek ődő tag]a]ta 2014
éVben rend€,endő ]öVés, 

'főző és egyéb szabadidős

PopperAnna
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NossózÓkán:ANemzet[öziPolgáÍórszervézetvilágszerteeÍő5ödik
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