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„A hadi- és biztonsági ipar a honvédelem,  
a rendvédelem és a magánbiztonság szolgálatában” 

 

a GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac.hu Kft. közös szervezésében 

 

Időpont: 2014. február 11. 

Helyszín: ORFK székház, 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 

 

A konferencia fővédnöke: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter  

A konferencia védnöke: Papp Károly r. altábornagy országos rendőrfőkapitány 

 

A konferencia társelnökei: Valenta László, Dr. Janza Frigyes, Radványi Róbert 

 

 

A KONFERENCIA KONCEPCIÓJA 

 A magyarországi magánbiztonsági szakma még csak másfél évtizedes múltra tekint 

vissza, ezért az ágazat válságának akár végzetes következményei lehetnek. 

A „Biztonságpiac 2013-14” konferencia helyzetképet kíván adni arról, hogy miként 

értékelik a legfontosabb állami szervezetek a biztonság kérdését és helyzetét 2013-ban, 

így a rendezvény első felében a belügyi tárca, a honvédelmi tárca, a rendőrség, a 

katasztrófavédelem és az adóhatóság vezetői az elmúlt év biztonságpiaccal összefüggő 

eredményeiről adnak tájékoztatást. 

 

Hangsúlyosan kíván foglalkozni a „Biztonságpiac 2013-14” konferencia a 

biztonságtechnika legújabb fejlesztéseivel, a korszerű technológia új felhasználási 

területeivel és lehetőségeivel. Az eseményen éppúgy szó esik majd a biometrikus 

azonosítás legújabb vívmányairól, a legfejlettebb azonosító rendszerek tömeges 

használatáról, mint a hazai stadionbiztonsági beruházásokról, vagy az arcfelismerő 

rendszerek jövőjéről. A magánbiztonsági törvénnyel kapcsolatos aktualitások mellett a 

konferencia foglalkozik a magánbiztonság képzési rendszerének változásaival, 

tanulságaival, eredményeivel és tennivalóival. 



 2 

A konferencia szervezőinek – a GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac.hu Kft. - célja, hogy 

a rendezvény ne csupán „száraz” előadások sorozata legyen, hanem lehetőséget adjon a 

biztonsági- és védelmi ipar résztvevőinek konstruktív eszmecseréjére, a piac válságát 

okozó jelenségek, és a kibontakozás lehetőségeinek megtárgyalására. A szervezők az 

interaktivitás jegyében kívánják lebonyolítani a konferenciát, így a rendezvény kérdőjeleket 

is állít a szakmával szemben, de egyben választ, megoldást is szeretne adni az ágazat 

legfontosabb kérdéseire. 

 

A KONFERENCIA RÉSZLETES PROGRAMJA 

 
8.30-tól Regisztráció 

 

9.00-9.10 Ünnepélyes megnyitó: Prof. Dr. Korinek László akadémikus 

 

9.10- 9.20 Köszöntő: Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 

    
9.20-10.00 Pódiumbeszélgetések 

Az érintett szervek 2013-as innovációs  

és fejlesztési eredményeiről, kitekintés 2014-re. 

 Moderátor: Dr. Garamvölgyi László (NBT kommunikációs igazgató) 

 

  A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

 • BV – Csóti András bv. altábornagy országos parancsnok 

 • GTTSZ – Valenta László elnök 

 • HM – Dr. Borbíró Zoltán helyettes államtitkár 

 • NAV – Dr. Sors László elnökhelyettes 

 • BM OKF – Dr. Vass Gyula tű. ezredes 

 • ORFK – Dr. Kincses Ildikó r. dandártábornok  

 

10.00-10.50 Biztonsági és technikai kihívások a rendvédelemben. 

 Moderátor: Balogh Gábor (NBF vezető-főtanácsos) 

 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

 • BM-ORFK – Lajtár József r. Vezérőrnagy 

 • BV – Dr. Varga Valéria bv. Vezérőrnagy 

 • BM-OKTF – Dr. Dános Valér Főigazgató 

 • NVSZ – Dr. Ilcsik Zoltán tanácsadó 

 • BM OKF – Dr. Demény Ádám tű. ezredes 

 • OPSZ – Dr. Túrós András elnök 

 

10.50-11.10 kávészünet 
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11.10-12.00 Fókuszban a biztonsági- és hadiipar. 

 Moderátor: Gaskó Balázs (MTVA) 

 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői:  

 • Dr. Tóth László közgazdasági helyettes államtitkár – BM 

 • Móró Lajos elnök – HM EI Zrt. 

 • Zsitnyányi Attila elnök – MVSZ 

 • Dr. Kiss Álmos Péter biztonságpolitikai szakértő 

 • Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő 

 • Wágner Péter biztonságpolitikai szakértő 

 

12.00-12.45 ebédszünet 

 

12.45-13.35 Magánbiztonsági feladatok az információbiztonság  

és az adatvédelmi szabályok tükrében. 

 Moderátor: Kovács Noémi (Sikeradó.hu) 

 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

 • NKE – Prof. Dr. Kovács László tanszékvezető 

 • NAIH – Dr. Péterfalvi Attila elnök 

 • Blancco – Petrányi-Széll András adatbiztonsági szakértő 

 • NBF – Dr. Zala Mihály elnök 

 • NMHH – Németh Gábor Internet Hotline  

 

13.35-14.25 Technológiai fejlesztések a biztonság szolgálatában,  

innováció a biztonságtechnikában 

 Moderátor: Torda Júlia (Bme.hu) 

 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

 • Filkorn József (Seawing Kft.) – Beléptető rendszerek  

 • Otti Csaba (Óbudai Egyetem) – ABI Biometrikus azonosítók  

 • Bata Miklós (Aspectis Kft.) – IP Kamerák  

 • Solymár Zoltán (Z & Z Kft.) – röntgenberendezések 

 • Tóth Levente egyetemi tanár 

 • Keleti Arthur (T-Systems Zrt.) – arcfelismerés 

 

14.25-14.40 kávészünet 

 

14.40-15.30 15 éves a magánbiztonsági törvény – a vállalkozások és a civil 

szervezetek helye és szerepe a magánbiztonságban, az élőerős 

védelem helyzete, kihívásai, szakmai képzések jelene, és jövője, a 

piac kitörési lehetőségei 

 Moderátor: Prof. Dr. Finszter Géza (MTA Rendészettudományi Albizottság 

elnök) 
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 A pódiumbeszélgetés résztvevői: 

 • Dr. Christián László tanszékvezető – NKE RTK 

 • Dr. Bakos József főigazgató-helyettes – NMH 

 • Dr. Hatala József Elnök – Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

 • Fialka György elnök – MBVE 

 • Mandrik István elnök – MBVMSZ 

 • Németh Ferenc elnök – SZVMSZK 

 

15.30-15.45 Összegzés, a konferencia zárása:  

Valenta László, Dr. Janza Frigyes, Radványi Róbert 


