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Mint már korábban hírt adtunk róla, 2018. március 21-én Izrael-
ben, Tel-Avivban került sor az IBSSA XXI. kongresszusára, vezető-
ségválasztó közgyűlésére, melynek során olyan személyek kerültek a 
vezető testületbe, akik az elmúlt évek során eredményesen hozzájárul-
tak a szervezet építéséhez, felváltva azokat, akik nem nyújtották az 
elvárt teljesítményt.

A kongresszust a 6. Partnership for Security nemzetközi konferen-
cia, majd ünnepélyes kitüntetésátadás követte. Számos szervezet ma-
gas kitüntetéseket, elismerő okleveleket és tiszteletbeli tagságot ado-
mányozott az arra érdemes személyeknek.

Dr. Bedros J. Róbert, aki több mint húsz éve megbecsült tagja a 
szervezetnek és függetlenül attól, hogy ez idő alatt milyen magas, 
felelősségteljes szakmai beosztásokat töltött be, folyamatosan tartotta 
a kapcsolatot az IBSSA-val és segítette a szervezet tevékenységét. En-
nek elismeréseként az IBSSA igazgatótanácsa javaslatára a nemzetkö-
zi zsűri dr. Bedros J. Róbert úrnak az Order of Security – Grand Cross 
érdemrendet adományozta, amelynek átadására prof. Popper György 
IBSSA-elnököt kérték fel.

As it was previously covered, the 21st congress of IBSSA was 
held on 21st March 2018 in Tel-Aviv, Israel. At the congress the 
new leadership was elected, when such people got into the 
leading board, who had successfully contributed to the build-
ing of the organisation, and replaced those, who had not given 
the expected performance.

The congress was followed by the 6th Partnership for Secu-
rity international conference and then the awarding ceremony. 
Many organisations presented high rank awards, certificates of 
merit and honorary membership to the people worthy of it. 

Dr Róbert J. Bedros has been a highly esteemed member of 
the organisation for over twenty years. Regardless how high or 
responsible professional posts he has had during that time, he 
continuously kept the contact with the IBSSA, and helped the 
activity of the organisation. As an acknowledgement, upon the 
board of directors at IBSSA the international jury awarded Dr 
Róbert J. Bedros the Order of Security – Grand Cross, which 
was presented by Prof György Popper, President of IBSSA. 
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