IBSSA-kongresszus Izraelben
IBSSA Congress in Israel

A 24 évvel ezelőtt alapított IBSSA (Nemzetközi Testőr és Biztonsági
Szolgálatok Szövetsége) 2018. március 21-én, Tel-Avivban tartotta XXI.
kongresszusát, a Metropolitan Hotel konferenciatermében, amelyen 30
ország egyéni és céges tagjai és 25 nemzetközi szervezet vett részt.
Az ötévente megrendezésre kerülő közgyűlés fő feladata a vezetőség
és a pénzügyi bizottság beszámolóinak jóváhagyása és az IBSSA új
vezető testületének és a szakmai bizottságok vezetőinek megválasztása.
A közgyűlés egyhangú szavazással öt évre újraválasztotta prof.
Popper Györgyöt, az IBSSA elnökét és az izraeli dr. Rony Kluger főtitkárt. Az igazgatótanács további tisztviselői az IBSSA aktív tagjai
közül kerültek ki, az öt kontinens képviseletében.
Az igazgatótanács új szakmai alelnöke Karl de la Guerra (USA),
aki az IBSSA Anti-Human Trafficking Project (AHTP) vezetője és
felügyeli a már 26 országban sikeresen működő AHTB irodahálózat.
Ez a nemzetközi kezdeményezés jelentős szerepet játszik a szervezet
jelenlegi tevékenységében.
Eddigi pozíciójában megerősítésre került az IBSSA diplomáciai
osztályának elnöke, dr. Fodros István, Sao Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság magyarországi tiszteletbeli főkonzulja. Az IBSSA
orvosi bizottsága új elnökévé dr. Finta Ervin főorvost nevezték ki.
Az igazgatótanács álláspontja szerint csak azok kaphattak új megbízást vagy őrizhették meg pozícióikat, akik aktívan hozzájárulnak a
nemzetközi szervezet tevékenységéhez, amely idén márciusban hivatalos ENSZ-elismerést kapott.
A 6. Partnership for Security nemzetközi konferenciát követően
magas nemzetközi kitüntetésben részesült többek között az amerikai
filmsztár és neves kiképző, Tony Schiena és az ismert magyar tévériporter, katasztrófatudósító, Novák András is.

The IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association), established 24 years ago, held its 21st Congress on the 21st
March at the conference hall of the Metropolitan Hotel in Tel-Aviv,
with the participation of individual and corporate members from 30
countries and 25 international organisations.
The main tasks of the General Assembly organised every five years
were the reports of the leadership and the auditing committee, approved by the members and the election of the new Board of Directors
and heads of the professional departments.
By unanimous vote of the General Assembly, Prof. George Popper,
President of IBSSA and Dr. Rony Kluger, General Secretary were
re-elected for the next 5 years. Other members of the Board were
nominated from the active members of IBSSA, representing the five
continents.
Chairman of the Board of Directors became Karl de la Guerra
(USA), being also the leader of the IBSSA Anti-Human Trafficking
Project (AHTP) and supervising the AHTB office network, successfully operating in 26 countries. This international initiative plays an
important role in the current activity of the organization.
Chairman of the IBSSA Diplomatic Department, Dr. István
Fodros, Honorary Consul General of the Democratic Republic of Sao
Tome and Principe in Hungary was confirmed in his position. The
new Chairman of the Medical Department became head physician
Dr. Ervin Finta.
By the point of view of the Board of Directors, only those officials
could keep their positions or receive new ones, who significantly contribute to the activity of the international organization, which received
a UN recognition this March.
Following the 6th Partnership for Security International Conference
prestigious international awards were bestowed - among others - to
the American film star and well-known trainer Tony Schiena and the
noted Hungarian TV reporter and disaster correspondent András
Novák.

IBSSA NEMZETKÖZI KITÜNTETÉSEK
Az IBSSA új igazgatótanácsa első ülésén elismerésekről is döntött:

INTERNATIONAL AWARDS OF IBSSA
At its first meeting, the new Board of Directors also decided on
recognitions:

• Nagy Elek úrnak, Monaco
magyarországi tiszteletbeli konzuljának a nemzetközi kapcsolatok terén kifejtett kiemelkedő
tevékenységéért az IBSSA a Dicsőség Érdemrend Arany fokozat
kitüntetését adományozta.
• Elek Nagy, Honorary Consul of Monaco received from
IBSSA the Gold Medal of Glory
for his exceptional activity done
in the field of international relations.

• Őexc. Jakkrit Srivali úrnak,
a Thaiföldi Királyság magyarországi nagykövetének a Tiszteletbeli IBSSA Tagsági Diplomát az
IBSSA elnöke adta át a thai nagykövetségen.
• H.E. Jakkrit Srivali, Ambassador of the Kingdom of Thailand to Hungary was awarded
with the Honorary IBSSA Certificate presented by the President of IBSSA at the Embassy of
Thailand.
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