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40 countries offour continents and 140 representatives of
35 inreÍnational organ;sations decided to rnake the Program
l'repar]ng for Safe TranspoÜ iniriaÉd on the Path of Life in
2011 by rhe Ministry of National Dwelopment (MND), the
Narional Transport Authority (NTA) and rhe NationalAccidcnt Prcvenrion Commirtee (NAPC) ircmationaL and expa
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Négy kontincns 40 o.szág.l és 35 nemzetköZi szenezet 110
képvrelőjc clhatározra, hogy r Nemzeti Fejl€szrési Minkzrérim
(NlM)' a Nenzeli KóZlekedési Hatóság (NKH) és az onzágos
Balesermeeelijzési BizoÚság (oBB) á]ta] 2011-ben elinditotr

jelenósen hozájáru]rak
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_ Dr Zoltán Schváb, Deputy Srate secretary at the NDM
wrs honoured by awards of 6ve organisations, including the
KCZS (Slovakian Disaster Responsc Unit) Cold Medal
IBSSA Menrorial PLaqrrette was awarded ro Dr István
Fodros Honorary Consu1 ceneral for sao Tomé and Principe'
for culdvaring the nlationships in Afrlca
Ncrv HonoraLy members ofthe IAPA are Gyula Győri,
PresideltofNTAand Kornél Szepesy' CEo ofHungaro Conrrol Plc.

h 2014IBSSAwill

celeblare its 20'r' anniversary. Srvirzerland
Serbia applied for the organisarion of rhe jubile€ congress.
'I]le Board ofDÍecton rvilldecide about tbevenue later'
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