
 

 

 

 

 

A rendezvényt a GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac Média és Kiadó Kft. 
közösen szervezi 

 

Időpont: 2018. február 6., kedd, 9.00–15.30 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (1083 Budapest, Üllői út 82.) 

A konferencia fővédnökei: 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter  

A konferencia védnöke: 

Papp Károly r. altábornagy, országos rendőrfőkapitány 

 

A konferencia társelnökei: 

Valenta László, dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy és Radványi Róbert 

 

 
A konferencia koncepciója 

 

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

Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac Kft. immár ötödik 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 öt év, illetve a 2018-as esztendő eseményeinek 

tükrében. 

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

GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac Kft. – a 2017-es konferenciához hasonlóan ismét 

eszmecserére invitálják a biztonsági ágazat és védelmi ipar szereplőit, valamint az egyes 

témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. 

Az V. Biztonságpiac 2018 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemzik az 

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

kilátásait. 

 

 

 



 

 

 

PROGRAM 

 

 
Időpont: 2018. február 6. kedd 

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Ludovika tér 2. 
 

8.15–8.55 Regisztráció 

 

9.00–9.20 Megnyitó, köszöntők 
 Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár 
 Sulyok János védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár  
    

9.20–10.30 Fókuszpontok az állami szegmensben 2013–2018-ban 

 Moderátor: dr. Christián László r. ezredes – NKE 
 

  A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 • ORFK – dr. Kincses Ildikó r. dandártábornok 

 • TEK –egyeztetés folyamatban! 

 • AH – dr. Kovács Zoltán nb. dandártábornok, főigazgató-helyettes 

• BM OKF – dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági 
főfelügyelő 

 • FÖRI – Hermann Gábor igazgatóhelyettes 
 

10.30–10.45 Kávészünet  

10.45–12.00         A hadi- és védelmi ipar jövője 

 Moderátor: Zsitnyányi Attila MVSZ elnök 

 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 • NKE – dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 

 • HM EI Zrt. – Móró Lajos vezérigazgató 
 • HM – egyeztetés folyamatban! 

 • MVSZ – Szabó Endre elnökhelyettes 

 • BM Heros – Rajnai Attila vezérigazgató 

12.00–12.15 Kávészünet 

12.15–13.30 IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonsági trendek 
Magyarországon 

      Moderátor: dr. Krasznay Csaba– NKE  
  

A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 • NKI – dr. Bencsik Balázs igazgató 
 • Hungarocontrol – Nagy Róbert főosztályvezető 

 • NAIH – dr. Eszteri Dániel adatvédelmi szakértő 

 • T-Systems – Keleti Arthur biztonsági igazgató 

 • EY – Zala Mihály kiberbiztonsági igazgató 

 



 

 

13.30–14.20 Ebédszünet 

 

14.20–15.20 A biztonság fejlődése, emberi erőforrások, oktatás és képzés 

 Moderátor: dr. Tálas Péter – NKE  
 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 

 • CyberServices Zrt. – Mádi-Nátor Anett kiberbiztonsági szakértő 

 • BM – Krauzer Ernő c. r. ezredes főosztályvezető-helyettes 

 • SZVMSZK – dr. Fialka György elnök 

 • HMEI – Váradi Ibolya, a humán divízióigazgatója 

 • NKE – dr. Christián László r. ezredes tanszékvezető 

 

15.20  Zárszó: Valenta László, dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy és Radványi Róbert 

15.30 … A konferencia ünnepélyes zárása, pálinkakóstoló, torta és kávé! 

  


