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a rendvédelem és a magánbiztonság szolgálatában 
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A konferencia fővédnöke: 

Simicskó István honvédelmi miniszter  

A konferencia védnöke: 

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 

 

A konferencia társelnökei: 

Valenta László, dr. Janza Frigyes és Radványi Róbert 

 
 

A konferencia koncepciója 
 

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar 

Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu Kft. immár negyedik alkalommal 

rendezi meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, ahol az állami szervezetek és a 

magánbiztonsági piac meghatározó vezetői értékelik hazánk biztonságának aktuális helyzetét, 

és annak különböző aspektusait az elmúlt esztendő eseményeinek tükrében. 

A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők – a  

GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac.hu Kft – a 2016-os konferenciához hasonlóan ismét  

eszmecserére invitálják a biztonsági ágazat és védelmi ipar és a rendészettudomány 

szereplőit, valamint az egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. 

A Biztonságpiac 2017 konferencián a belügyi, és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemzik az 

elmúlt év magán-, a civil és a közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és 

kilátásait. 
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PROGRAM 

 
Időpont: 2017. február 28. kedd 

Helyszín: Stefánia Palota, 1143 Budapest, Stefánia út 34. 
 

8.30–8.55 Regisztráció 

 
9.00–9.20 Megnyitó  
 
 

„A” helyszín 

Színházterem pódiumbeszélgetések    

9.20–10.30  A biztonsági, rendészeti ágazat aktualitásai, fókuszpontok az állami 
szegmensben 2016–2017-ben. 

 Moderátor: Gedeon András (biztonságpiac.hu) 
 
  A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 
 • BV – dr. Tóth Tamás országos parancsnok 

 • TEK – dr. Bodnár Zsolt főigazgató-helyettes 

 • HM – Simon Attila ezredes 

 • OKF –dr. Gora Zoltán főigazgató 

 • ORFK – dr. Halmosi Zsolt r. vezérőrnagy 

 

10.30–10.45 Kávészünet (a konferencia ekkortól két helyszínen folytatódik és a 
 szekcióülések párhuzamosan zajlanak a színháztermi 
 pódiumbeszélgetésekkel)  

10.45–12.00 A biztonságtechnika és magánbiztonság erősödő kapcsolata,IT 
innovációk,trendek Magyarországon 

      Moderátor: Balogh Gábor, az NBF vezető főtanácsosa 

 
 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 
 • Bosch – Bárány Attila biztonságtechnika üzletágvezető 

 • NKE-RTK –Tóth Levente egyetemi szaktanár 
 • Axis – Pelyák Norbert képviseleti vezető 

 • Cyber Services Zrt. – Mádi-Nátor Anett kiberbiztonsági szakértő 

 • MBVE – dr. Fialka György elnök 

12.00–12.50 Ebédszünet 
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12.50–13.50 A rendezvények és fesztiválok biztonsági kihívásai, a terror fenyegetettség 
hatásai az ágazatra 

 Moderátor: Kovács Noémi (Origo.hu, Sikeradó.hu) 
 
 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 
 • MLSZ – Samu István biztonsági igazgató 

 • Sziget – Gerendai Károly igazgató 

 • In-kal – dr. Lovas Kázmér Attila vezérigazgató 

 • Gamma Zrt. – Zsitnyányi Attila vezérigazgató 

 • Papp László sportaréna – Szloboda Gyula ügyvezető igazgató 

 

13.50–14.05 Kávészünet 

14.05–15.20  A biztonság fejlődése az IT információbiztonság,  
az adatvédelmi szabályok tükrében 

 Moderátor: Torda Júlia (Bme.hu) 
 
 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 
 • NAIH – dr. Péterfalvi Attila elnök 

 • NKI – dr.Bencsik Balázs igazgató 

 • NISZ – dr.Kovács Zoltán vezérigazgatói főtanácsadó 

 • EY – Zala Mihály kiberbiztonsági igazgató 

 • T-Systems – Keleti Arthur biztonsági igazgató 

 

15.20–15.35 Kávészünet 

15.35–16.50 A rendészettudomány jövőképe, irányai és aktualitásai, a konferencia 
zárása 

 Moderátor: Torda Júlia (Bme.hu) 
 
 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 
 • MTA – Emeritus dr. Finszter Géza egyetemi tanár 
 • NKE – Prof. dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár 
 • CEPOL – felkérés folyamatban! 
 • MTA – dr. Korinek László akadémikus 

 • MRTT – dr. Janza Frigyes főtitkár 
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„B” helyszín, Emelet Pódiumbár 

 
Szekcióülések 

 
10.45–12.00 A hadi-, és védelmi-ipar jövője 

 Moderátor: Kovács Noémi (Origo.hu, Sikeradó.hu) 
 
 A beszélgetés résztvevői 
 
 • dr. Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő 

 • Carinex – Sevecsek János igazgató 

 • HM EI Zrt. – Móró Lajos vezérigazgató 

 • MVSZ – Szabó Endre elnökhelyettes 

 • NKE – dr. Kaiser Ferenc tanszékvezető 

  

12.00–12.50 Ebédszünet 

12.50–13.50 Légiközlekedés biztonság, szállítmányozás aktuális kérdései, trendek 
Magyarországon 

 Moderátor: Balogh Gábor, az NBF vezető főtanácsosa 

 
 A beszélgetés résztvevői 
 
 • Budapest Airport – Szabó István biztonsági igazgató 

 • Hungarocontrol – Szarka Ágoston védelmi tiszt 
 • RRI – Macsári István r. alezredes osztályvezető 

 • Schváb Zoltán közlekedésbiztonsági szakértő 

 • PowerShield – Chikán-Sonne Zoltán légiközlekedés biztonsági szakértő 

 • MLE –dr. Doór Zoltán elnök 

13.50–14.05 Kávészünet 

 
14.05–15.20 A jogszabályi változások hatásai az önkormányzati rendészetre és a 

magánbiztonsági ágazatra. 
 Moderátor: Gedeon András (biztonságpiac.hu) 
 
 A beszélgetés résztvevői 
 
 • NKE-RTK – dr. Christián László tanszékvezető 

 • FÖRI – Hermann Gábor igazgató helyettes 

 • dr. Ibolya Tibor Fővárosi Főügyész 

 • MBVMSZ – Mandrik István elnök 

 • Detektív Szövetség – Baráth György elnök 

  

A szekcióülés zárása 

A szekció utolsó előadását követően a színházteremben folytatódik a konferencia. 


