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XXI. IBSSA Kongresszus és 
6. Partnership for Security 
Nemzetközi Konferencia 
Izraelben

Az IBSSA (International 
Bodyguard and Security 
Services Association) 
nemzetközi jellegének 
és kiterjedt kapcsolat-
rendszerének megfe-
lelően rendezvényeit 
különböző kontinen-
seken, országokban 
és helyszíneken tartja 
megalakulása óta.

Az IBSSA XXI. kongresszu-
sára 2018. március 21-én 
Izraelben, Tel-Avivban kerül 
sor. Számos országból vár-
ható az IBSSA-képviselők, 
-tisztségviselők és -tagok 
részvétele az eseményen, 
mivel a jövő évben tisztújí-
tásra és vezetőségi tagok 
választására is sor kerül.

Az IBSSA ötévente új 
Igazgatótanácsot választ, a 
jelölések a szervezet alap-
szabálya szerint a közgyűlés 

időpontja előtt egy hónap-
pal kerülnek lezárásra. A 
határidőig beérkezett jelö-
lések alapján az IBSSA vég-
rehajtó bizottsága terjeszti 
elő a kongresszus résztve-
vőinek az új vezetőségre 
tett javaslatot. A közgyűlés 
csak az igazgatótanács és 
az ellenőrző bizottság (Au-
diting) tagjai személyéről 
dönt választással, az egyéb 
pozíciókra – a beérkezett ja-
vaslatok alapján – a megvá-
lasztott új vezetőség nevezi 
ki az országképviselőket, a 
különböző szakmai bizott-
ságok és osztályok vezetőit.

Az irányelv nem változott: 
csak azoknak a tisztségvise-

lőknek hosszabbítják meg a 
mandátumát, akik értékel-
hető munkát végeztek az 
adott időszakban.

Az IBSSA évek óta nagy 
jelentőséget tulajdonít a 
partnerségi kapcsolatnak 
és együttműködésnek a ha-
tóságok, a hivatalos rend-
védelmi szervek és a privát 
szféra között, a biztonság és 
a bűnmegelőzés területén 
világszerte. Ezért a hivata-
los esemény keretében is-
mét megrendezésre kerül a 
„Partnership for Security” 
(Partnerség a Biztonságért), 
az IBSSA – IPA – IAPA 6. kö-
zös nemzetközi szakmai 
konferenciája is.

TERVEZETT PROGRAM:
Javasolt érkezés Tel-Avivba: 2018. március 20. (kedd)

Kongresszus és konferencia: 2018. március 21. (szerda)
Tréningek, fakultatív programok: 2018. március 22–24. 

(csüt.-szombat)
Két nap Akkoban:

2018. március 25-26. (vas. – hétfő) 
Lovagavatás a Lovagvárosban

Elutazás: 2018. március 27. (kedd)

Fakultatív programok:
• Félnapos városnézés Tel-Avivban

• Egész napos kirándulás Jeruzsálembe
• Egész napos kirándulás – Betlehem, 

Jeruzsálem és környéke

Az utazni szándékozóknak javasolt a repülőjegy 
mielőbbi intézése, a jelenlegi kedvező árak a közvet-
len járatokra (El-Al és Wizz Air) március közeledtével 

várhatóan jelentősen növekednek!

Részletes információ: www.ibssa.org, www.ibssa.hu

Jelentkezési határidő: 2017. december 21.

IBSSA titkárság: secretary@ibssa.org
Tel: +36-1-214-1206

A szervezők mindenkit szeretettel várnak 
a rendezvényekre!
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Ez a kezdeményezés mára 
komoly nemzetközi elismert-
ségnek örvend, beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket, s 
az elmúlt évek során az ala-
pító három szervezethez szá-
mos nemzetközi és nemzeti 
szervezet csatlakozott, mint 
az Europolice Federation, 
a Femeraid International, 
lovagrendek, egyetemek, 

nemzetőrségek, sportszer-
vezetek stb. A jövő évi ren-
dezvényen is több mint 50 
szervezet részvétele várható.

A nemzetközi konferen-
cia fő témái, amelyek a világ 
szinte minden országában 
óriási kihívást jelentenek:

– a nemzetközi terroriz-
mus elleni küzdelem,

– a kábítószer elleni küz-
delem,

– az emberkereskedelem 
és modern kori rabszolgaság 
elleni harc.

A gyakorlatban tapasz-
taljuk e három kiemelt fon-
tosságú terület egymással 
való szoros összefonódá-
sát, így a fő feladatunk a 
mindezzel összefüggő ok-
tatási és képzési módszerek 
kidolgozása, továbbfejlesz-
tése és egységes bevezeté-
se lesz.

A hatékony és eredmé-
nyes nemzetközi és orszá-
gonként folytatott küzde-
lem érdekében kulcsfontos-
ságú az együttműködés az 
érintett rendvédelmi és civil 
szervezetek között nemzeti 
és nemzetközi szinten, ezen 
belül is kiemelkedő jelentő-
ségű az információáramlás 

és a megelőző tevékenység 
erősítése.

A konferencia hivatalos 
nyelve az angol és a felszó-
lalási igényeket is 2018. feb-
ruár 21-ig kell jelezni.

Immár hagyomány, hogy 
az IBSSA-kongresszus és 
a nemzetközi konferencia 
után kerül sor a résztvevő 
szervezetek közös diploma-
osztó, kitüntetés- és díjátadó 
ünnepségére.

IBSSA HQ

Az Év Testőre 2017: Hülber János, IBSSA mesteroktató
A Detektor Plusz Magazin – több 
évtizede – minden évben meghirdeti a 
biztonságvédelmi és biztonságtechni-
kai szakma számára alapított A Szakma 
Legjobbjai díjat, amelyre a beérkező 
jelöléseket egy tekintélyes szakmai 
zsűri bírálja el.

A 2017. évi országos pályázatot az 
IBSSA, a Magyarországi Biztonsági 
Vezetők Egyesülete (MBVE), valamint a 
Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kamara (SZVMSZK) 
támogatta.
Az eredményhirdetésre és díjátadásra 
Az év biztonságvédelmi szakembere 
2017 és Az Év Testőre 2017 kategóri-
ákban – a hagyomány szerint – az MBVE 
18. konferenciáján, november 7-én, 
Kecskeméten a Four Points by 
Sheraton hotelben került sor.
Az IBSSA vezetősége javaslatára Az Év 
Testőre 2017 kitüntető címet idén 
Hülber János, az IBSSA mesteroktatója 
kapta. A rangos szakmai elismerést dr. 
Sinka Iván, az MBVE elnöke, dr. Fialka 
György, az SZVMSZK elnöke, valamint 
Klézl Marina, a Detektor Plusz Magazin 
kiadó igazgató-főszerkesztője adták át.

Hülber János 2000 óta aktív és 
megbecsült tagja az IBSSA-nak. A hazai 

és a külföldön megrendezett képzése-
ken, továbbképzéseken, valamint a 
SEC-tember nemzetközi speciális 
személyvédelmi képzés szervezésében, 
lebonyolításában mindig hatékonyan 
részt vett, emellett oktatóként is 
folyamatosan képzi a biztonsági 
szakmában dolgozókat, mint az IBSSA 
harcművészeti és Krav Maga mester 
oktatója. hatdanos jiu-jitsu mester.
Jelenleg a Katona Stúdió Kft. (sze-
mély- és vagyonvédelmi, magánnyo-
mozói tevékenységet végző cég), 
valamint a Tomahawk Security 
Innovations Kft. (web-audit, ethical 
hacking, penetration testing – informa-
tikai szolgáltatásokat nyújtó cég) 
tulajdonosa.

Magas szintű személyvédelmi 
képzettsége, közel húszéves szakmai 
tapasztalata, megbízható munkája, 
személyes kvalitásai, összefoglalva: 
sikeres pályafutása alapján javasolta 
az IBSSA Hülber János urat, mint a 
szakma idei legjobbját Az Év Testőre 
2017 díjra.

Az IBSSA vezetősége és tagjai 
nevében ezúton gratulálunk a rangos 
elismeréshez!


