
 

 

 

 
 

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

 

Időpont: 2019. február 26., kedd 9.00–15.30 

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

A konferencia fővédnökei: 

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter  

A konferencia védnöke: 

Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, 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 hatodik 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 évek, 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 2018-as konferenciához hasonlóan ismét 

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

témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. 

Az VI. Biztonságpiac 2019 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: 2019. február 26. kedd 

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

8.15–8.55 Regisztráció 

 

9.00–9.20 Megnyitó, köszöntők 
 …. miniszter 
 Dr. Koltay András, az NKE rektora 
  
9.20–10.20 Fókuszpontok az állami szegmensben 2019-ben 

 Moderátor: dr. Christián László r. ezredes – NKE 
 

  A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 

 • ORFK – dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, B.-A.-Z. megye főkapitánya 

 • BM – Lajtár József (ny. á.) bv. vezérőrnagy  

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

 • NKE-RTK – dr. habil Boda József nb (ny. á.) vezérőrnagy 
 • MET – dr. Kovács Zoltán biztonsági igazgató 
 

10.20–10.40 Kávészünet  

10.40–11.40         A hadi- és védelmi ipar jövője 

 Moderátor: Zsitnyányi Attila – MVSZ  
 Köszöntő: Sulyok János HM védelemgazd. felelős helyettes államtitkár 
 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 • BM Heros – Rajnai Attila vezérigazgató  
 • HM EI Zrt. – dr. Sándor Zsolt Elektronikai és I. igazgatóság, igazgató 
 • BHE Bonn – dr. Kazi Károly igazgató 

 • MH MI – Filótás István dandártábornok 

11.40–12.00 Kávészünet 

12.00–12.55 IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonsági trendek 
Magyarországon 

      Moderátor: dr. Krasznay Csaba – NKE  
  

A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 

 • Robert Bosch – Szűcs Gábor biztonságtechnikai specialista 
 • Cyber Services Zrt.  – Mádi-Nátor Anett kiberbiztonsági szakértő 

 • NAIH – dr. Péterfalvi Attila elnök 

 • KIBEV – Keleti Arthur elnök 

 • Justice – dr. Bartóki Gönczy Balázs jogi és pénzügyi igazgató 



 

 

 

12.55–13.55 Ebédszünet 

 

13.55–14.55 A biztonság fejlődése, a megbízói oldal szemszögéből 
 Moderátor: Barna Lázár Zoltán – Exante  
 

 A pódiumbeszélgetés résztvevői 
 

 • Államkincstár – prof. dr. Mészáros József elnök 

 • Nemzeti Közművek – Kóbor György elnök (egyeztetés folyamatban!) 
 • HPE – Kerekes József igazgató 

 • T-Systems – Nagy Zoltán csoport biztonsági igazgató 

 

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

15.00  A rendezvény az állófogadás helyszínén folytatódik tovább, egy kötetlen 
beszélgetés formájában, amelynek során a magánbiztonsági ágazat 
aktualitásait elemezhetik a jelenlévők. A beszélgetés közben 
aprósütemény, kávé fogyasztására lehetőség lesz. 

15.30 A konferencia zárása  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A program változás jogát, a szervezők fenntartják. 

 


