„Szerencsés vagyok, mert a munkám a hivatásom és a hobbim”

Interjú Popper Györggyel, az IBSSA elnökével

“I am lucky, because my work is my vocation and my hobby”

Interview with György Popper, President of IBSSA

PP Az IBSSA létrehozása korszakalkotó újításokat és megoldásokat hozott a
biztonsággal összefüggő kérdések területén. Hasonló szervezet korábban nem
létezett. Az alapítás óta hogyan alakultak nemzetközi kapcsolataik?
–– A szervezetet 1994-ben alapítottuk
nyolc ország képviselőinek közreműködésével. Mára a világ 120 országában, minden
jelentős régióban jelen vagyunk, és 40 országban érhetők el képzéseink. Szövetségünk
tagjai naprakészek a bűnmegelőzés legmodernebb eszközei vonatkozásában, munkájukat a regionális irodák és a tagországok
képviselői segítik. Világszerte több ezer magasan kvalifikált szakemberrel dolgozunk
együtt.
PP Miként biztosítják ehhez a szakképzést?
–– Az oktatások és képzések színvonalának
megtartása, illetve emelése, a tudás átadása
mindig is hangsúlyos szerepet kapott, melynek biztosítására minősítő és kvalifikáló szervezetet hoztunk létre. A követelményrendszerünk és tematikánk egységes, mindenütt
ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelni
a képzések sikeres elvégzéséhez. Mi elsősorban már szakmára épülő továbbképzésekkel
és specializálódásokkal foglalkozunk. Például egy biztonságiőr-képesítést birtokló személyt ki tudunk képezni banki vagyonőrnek,
vagy akár pénz- és értékszállítónak is. A
szakma csúcsa pedig a személyvédelem.
Pont aktuális is ez a téma, mert Málta
nemrégiben segítséget kért tőlünk abban, hogy szakképzett biztonsági
őröket készítsünk fel és közvetítsünk ki szórakozóhelyekre,
ugyanis tömeges hiány van
belőlük. A képzés színvonalát többek között az is
igazolja, hogy azoktól,
akik válságövezetben
szolgálnak, csupán
kétféle képesítést fogadnak el: a SIA-t
– brit rendszer, és az
IBSSA-t
–
amerikai rend-

szer. Büszkék vagyunk arra is, amikor az
USA nagykövetsége tíz évvel ezelőtt testőröket toborzott, a több mint 900 jelentkezőből
csupán hármat választottak, akiket mi képeztük ki. Sokat köszönhetünk a kiváló oktatói gárdának. Együtt dolgozunk például
Eddy Stone-nal, aki több mint tíz évig felelt
az angol királynő biztonságáért, de említhetném Adrian Paul filmsztárt is, aki a Hegylakó című sorozattal vált világszerte ismertté.
Ő a kardvívással kapcsolatos tudományokat
oktatja.
PP Melyek most a biztonság legfontosabb kérdései, s ön mely témakörökben
tart előadásokat?
–– Kiemelt jelentőségű kérdések a kábítószer, a terrorizmus és az emberkereskedelem, valamint a modern rabszolgaság elleni
küzdelem. Utóbbi most fokozottan aktuális, s ezzel kapcsolatban 27 irodát állítottunk fel. Jellemzően a nemzetközi rendvédelmi és bűnmegelőzési szervezetek XXI.
századi szerepe kapcsán szoktam előadást
vállalni, ezen belül is a diplomáciai és a
protokolláris kérdésekben. A legutóbb a
szerb honvédelmi minisztériumban tartottam előadást az aszimmetrikus hadviselés
témakörében. Nyolc egyetemnek vagyok
doktora, illetve díszdoktora. Két akadémiá
nak pedig tagja: a Nemzetközi Információs
Akadémiának és a New York-i Tudományos
Akadémiának.
PP Köztudottan humanitárius tevékenységet is folytatnak. Több szervezetben magas pozíciót tölt be és rangos
címek birtokosa.
–– Számos szervezetben töltök be vezetői
tisztséget, tíz lovagrendnek vagyok a
nagykeresztlovagja. Megtisztelő, hogy 2008ban London város díszpolgára lettem (Freeman of the City of London). Megkaptam az
Orosz Szent Péter Rend nagykeresztjét, s
büszke vagyok a Béke Nagykövete kitüntető
címre is. Az IBSSA vezetésén túl másik fő
tevékenységem a Jeruzsálemi Szent János
Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetségéhez (KMFAP) kötődik. A
tagjaink által 80 országgal kapcsolatban álló
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PP The establishment of IBSSA has
brought epoch-marking innovations
and solutions in issues related to security. There had been no similar organisation before. How have the international relations been going on since the
foundation?
–– The organisation was established with
the contribution of eight countries in 1994.
Today we are present in 120 countries and in
every important region of the world. Our
trainings are available in 40 countries. The
members of the Association are up to date in
the most modern devices of crime prevention,
and their work is helped by regional offices
and the representatives of the member states.
We work with thousands of highly qualified
experts worldwide.
PP How do You provide the special
training for that?
–– Keeping and improving the standard
of the teaching and training, and the knowledge transfer has always been a key issue. A
special evaluating and qualifying organisation was set up to provide it. The common
standards and the topics are unified, the
same conditions have to be met to do the
training in every country. We mostly deal
with further trainings and specialisation
based on the profession. For example, somebody who is trained as a security guard can
be trained to be a bank security officer or
even to be a vault operative officer. The top
of the profession is the protection of individuals. This topic is rather timely, because
recently Malta has asked us for help with
training qualified security guards and to
send them to nightclubs, because there is a
huge shortage of them. The standard of the
training is also shown by the fact that from
those who serve in crisis zones only two
kinds of training are accepted: the SIA British system and the IBSSA American system.
We are proud that when the US Embassy
was recruiting bodyguards ten years ago, out
of over 900 applicants only three people were
chosen who we had trained. We can thank
a lot to our excellent instructors. We work
together with Eddy Stone, who was respon-

szervezet nagymesterhelyettese és a lovagi
állam miniszterelnöke vagyok. Diplomáciai
kapcsolataink folyamatosan bővülnek. A
KMFAP humanitárius szervezete a Femeraid
International és a Femeraid Air Rescue, melyek partnerként együttműködnek a biztonsági szervezetekkel. Az elsősegélynyújtás
mellett foglalkozunk katasztrófa-elhárítással,
élelmezési támogatással és légi mentéssel is.
Segítséget nyújtottunk az olaszországi földrengések során, a közelmúltban pedig a hurrikán sújtotta Antigua és Barbudán. Komplett, műtétre is alkalmas, orvosi berendezésekkel felszerelt mobilkórházaink és repülőink már 14 afrikai országban adtak gyors és
magas színvonalú ellátást. A speciális, általunk indított kezdeményezésekből kiemelkedik az árva gyermekek oktatását és integrációját támogató programunk. Az állatvédelemmel foglalkozó rendezvényeink olyan
sikeresek, hogy a pedagógusok visszajelezték:
a nehezebben kezelhető gyermekekre is jó
hatással van a kutyaterápia.
PP Pályája során a sport is kiemelt szerephez jutott.
–– Magyarországon elsőként én mutattam
be a karatét 1971-ben a Magyar Televízióban.
Gyermekkoromban úsztam, majd vízilabdáztam, és ezután jött a karate, amelyben magas
nemzetközi pozíciókat is betöltöttem. Részt
vettem a Magyar Karate Szövetség alapításában, amelynek a mai napig tiszteletbeli elnöke vagyok, a Nemzetközi Budo Akadémiának
pedig ügyvezető elnöke.
PP Hogyan fér ennyi minden a nap 24
órájába?
–– Szerencsés és hálás vagyok azért, mert
a munkám a hivatásom és a hobbim, és szeretek dolgozni. A recept viszonylag egyszerű:
jó csapatot építettem és a megfelelő emberekkel veszem magam körül. Hatékonyan tudom
koordinálni teendőimet, szétválasztani a lényegest és a lényegtelent. Gyorsan, de mérlegelve állítom fel a prioritások sorrendjét. Persze vannak olyan helyzetek, amikor tudni kell
nemet mondani. Nagy segítségemre van feleségem, aki amellett, hogy újságíró, kiváló
szervező is.
PP Hol tölti a karácsonyt?
–– Az ünnepeket a családommal töltöm,
de ott leszek az immár hagyományos lovag és
testőr karácsonyon is. S ahogy évek óta, idén
is sok gyermeknek adjuk át azt a karácsonyi
ajándékot, amelyet a leveleikben kértek a „Legyél Te is Angyalka” akció keretében.
Végh Nóra Judit

sible for the security of Queen Elisabeth II
for over ten years. And I could also mention
film star Adrian Paul, who became famous
with the Highlander series. He teaches fencing.
PP What are the key issues of security
now? Which topics do You hold lectures
on?
–– The most important issues are drugs,
terrorism and human trafficking and the fight
against modern slavery. The latter is even
timelier now, so we have set up 27 offices
dealing with it. I usually hold lectures about
the role of the law enforcement and crime
prevention organisations in the 21st century.
More precisely, on issues of diplomacy and
protocol. Last time I had a lecture in the Ministry of Defence of the Republic of Serbia on
asymmetric warfare. I am doctor or honorary
doctor of eight universities, and member of
two academies, the International Informatization Academy and the New York Academy
of Sciences.
PP It is well-known that You also do
humanitarian activity. You have high
positions in several organisations and
have prestigious titles.
–– I have leading position in many organisations and I am the Grand Cross
Knight of ten knighthoods. It was an honour
to become a Freeman of the City of London
in 2008. I also received the Order of St. Peter’s Grand Cross and I am also proud of the
Ambassador of Peace title. In addition to
leading IBSSA my other main activity is related to KMFAP. I am the Deputy Grand
Master of the organisation, which through
its members has contact with 80 countries,
and I am the Prime Minister of the Knighthood. Our diplomatic relations keep expanding. Femeraid International and Femeraid
Air Rescue, which are the humanitarian
organisations of KMFAP, work in partnership with the security organisations. Besides
first aid we also do disaster management,
food support and air rescue. We helped after
the earthquakes in Italy and recently in Antigua and Barbuda hit by the hurricane. Our
complete mobile hospitals and planes with
medical equipment are suitable for operations
have provided quick and high standard
medical attendance in 14 African countries.
Out of the special initiatives started by us the
programme supporting the education and
integration of orphans is to be highlighted.
Our events related to animal protection are
so successful that teachers said the dog ther-

apy is good for children who are hard to cope
with.
PP Sport has had an important role in
Your career.
–– I was the first to introduce karate in
Hungary on Hungarian TV in 1971. When
I was a child I did swimming, and then I
played water polo. Then came karate, in
which I had high international positions. I
participated in the establishment of the Hungarian Karate Federation and I am still its
Honorary President. I am also the Acting
President of the International Budo Academy.
PP How can You squeeze so much in 24
hors of a day?
–– I am lucky and also grateful because my
work is my vocation and my hobby. I like
working. The recipe is fairly simple. I built up
a good team and I surround myself with the
right people. I can coordinate my tasks very
efficiently and I can select between important
and unimportant. I set the priorities quickly,
yet with a thorough assessment. Of course,
there are situations when one has to be able
to say no. My wife is a great help, as in addition to being an excellent journalist she is
also a fantastic organiser.
PP Where will You spend Christmas?
–– I will spend Christmas with my family, but I will also be present at the traditional Knights and Bodyguards' Christmas.
And as every year we will give the Christmas
presents to the children they asked for in
their letters within the “Be an Angel” programme.
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