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IBSSA szrlkmrli
lrépzéselr rrz UsA-bqn

Jelentős fejlődésről
számolhatunk be az
lBssA nemzetközi képzési
tevékenységében' Az
Amerikai EByesült
Államokban tevékenyke-
dő lBssA-képviselők é5
aktív tagok többéves
intenzíV előkészítő
munkája eredményekép_
pen a biztonsági terü le_
ten, illetve a harci
művészetek vonátkozá-
sában jelentősen niive-
kedett és szélesedett a
képzési és ed'őtáborozá-
5ilehetőségek száma.

2014' április e|ején jóLfe|-
szerelt, minden korszerű
Ígényt kielégítő harcművé
szeti központ nyílik az lBssA
Íloridai képVis€lőinek szer

A magvar s2ármazású
Tórók Tamás, jiu'jitsu mes-
ter és Laub János, kyoku
shinkai karate oktató infor-
mációi szerint az objektum
jdeális feltételeket nyújt
nemcsak a harci műVésze-
tek, küzdősportok bárme
lyik Válfaja edzőtáborainak
é5 más szakmai eseménYe_
inek lebonYolítására, ha-
nem alkalmas helyszíne le
het á2 lBssA blztonsági
képzéseinek is'

lgény szerint

sportágak,Vagy
a harci műVé
szetekterületé_
Íől meghíVják
az E8yesü|t Ál'
lamok le8jobb

lehetséges,
hogy kizáról.g
az edzótáboro
zásra kiutazók
vegyék igénybe ltélikoptéÍél lombinált személwédelmi kéezés

er) és spec'álisan Vízi első_
segély nyÚjtási képzés, he_
IYi szakemberekés eljsmert
képzési szervezetek bevo_
násáVa.A kurzust köVetően
a sikeres Vizsgát tett részt_
Vevőknek a díp]omát és az
igazolványt azon na l kia djá k
az illetékes hatóságok. Ezek

a képzések egyéni és cso
portosÍormában is igénybe
Vehetók'

Bárme|y lBssA oktatás
esetébenasrervezők-a
résztvevők igénye szeÍint-
kedVezménYes á ron szá llást
tudnak biztosítani a képrés
he yszínéhez közel'ToVábbi

előnY, hogy Vala'
mennyi kUrzus ösz_
5zekapcsolh.tó csa_
|ádi nyara]ással is.
Mialatt napközben
zajlikaképzésaje-
Ientkező részVételé
vel, a család többi
tagja színvonalas
turisztikai progra
mokon Vehet részt,
Vagy sirandolással,
píhenés5el tö]theti

el a2 időt a2 Atlanti_óceán
part]'án, az UsA legdélibb,
szubtrópu5i klímáiú államá'

Az afrikaikonünens sem ma'
radhat ki a képzések helyszí

nei közül' Az lBssA egyik
legújabb oktatási kör'
pontja, az Afrikai Bizton-
sági Akadémia tevékeny
ségének keÍetében, ámely
Angola fővárosában, Lu-
andában a akult meg, rö'
videsen indulnak az első
tanfolyamok bankbizton
sági ésszá lodabiztonsági
szakernberek, i letve dip
lomáciaiobjektumok biz_
tonsá8i személyzete ki
képzésével' A2 oktatás a2

IBSSA lesjobb szakemberei
nek á7 l]sA_ból és l7ráé ből

-bevonásáVa kezdődik, de a

tervek között szerepel ma8yar
oktatók kiutaztatása is.

NagYon komoly előrelé-
pés a biztonsáei képzés te
rületén, hogy az lBssA Ma_
cedóniában sz€rvezett tan-
folyamain és röVidesen má5
országokban i5 elindr.rló
kUrzusain az lBssA minősí_
tések me lett megszerezhe
tő lesz a brit 5lA UK
Qualifi cation szakmai minó
sítés is' A2013'ban beveze_
tett Új szabályok értelmé'
ben ez a minősítés alapfe|'
tétele a biztonsági terÜ leten
Való munkavállalásnak Afga'
nisztánban és lrakban.

BiztonláEi í.kémbeÉL képré!e l(áll DeldGUe a iránY'nisáEl

Magy.rországon is
jól ismert Karl
DelaGuerra kiképző

lehetőség
kijlónböző

mester, az lBssA UsA képvi
selőjének érdeme, aki több
alkalommal volt a Budapes-
ten éVente megrendezeti
sEc tembeÍ N emzetközi spe-
ciá]is személyvédelmi To_

Vábbképzések egyik Vezető
kiképzője'

Észak Karolinában, char_
lotte Városában az ő irányítá_
sáVal Végzik folyamatosan
sWAT'instruktoÍok és tagok
továbbképzését, valamint
speciális testőrök és egyéb
bizton5ági sza kem berek kép
zését' A kurzusokra igény sze-
rint európai, íeV magYar
IBSSA tagok is jelentkezhet-

Az oktatás e8yik heIyszíne
a char|otte-ban található
lBssA kiképzőbázis, amely
egyúttal helikopteres kiképző'

Ugyancsak Floridában,
Fort Lauderdale-ben, Kutas
Attila, az lBssA nemzetközi
koordinátora szervezésé_
ben az éVsorán folyamato
san zal'lik minden szjntű
búVároktatás és továbbkép-
zés, Valamint általános (EFR

-EmersencvFirst Respond-
központis, í8y lehető
ségvan helikopterve'
zeiés elsajátítására é5

különbözőtípusú he-
likopterreI kombinált
képrésen Va Ló részvé-

Floridában, a Mexi
kói-öbÖlben fekVő
sáresrta Városában Éort Laudérdale' Florida' továbbképzés húváÍoknak
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