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A konferencia koncepciója

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar
Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu Kft. immár harmadik
alkalommal rendezi meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást, ahol az állami szervezetek
és a magánbiztonsági piac meghatározó vállalatainak vezetői értékelik hazánk biztonságának
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 2015-ös konferenciához hasonlóan ismét
kétnapos eszmecserére invitálják a biztonsági ágazat és védelmi ipar szereplőit, valamint az
egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit.
A Biztonságpiac 2016 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.



Biztonságpiac 2016 Konferencia és Kiállítás
Beharangozó

A Biztonságpiac 2016 Konferencia és Kiállítást 2016. február 23-24-én ismét az ORFK
budapesti székházában rendezzük meg. A programterv szerint a konferencia első napján az
állami intézmények -- köztük a Belügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az
Országos Rendőr főkapitányság, a Országos Büntetés-végrehajtási Parancsnokság, a
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság
(korábban BM OKTF), a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal -, illetve az olyan meghatározó szervezetek, mint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács
vagy az Országos Polgárőr Szövetség csúcsvezetői, illetve vezető képviselői foglalják össze
2015 legfontosabb, az ország és a civil lakosság biztonságát érintő eseményeit, valamint az
aktuális trendek alapján – interaktív módon, a rendezvény részvevőinek bevonásával –
vitatják meg az egyes igazgatási és biztonsági területek sikereit, problémáit, terveit. 

Ugyancsak a Biztonságpiac 2016 Konferencia és Kiállítás első napján lesz szó hazánk a kiber 
támadásokkal és más IT-biztonsági incidensekkel szembeni felkészültségéről. A szakértői elő-
adások és pódiumbeszélgetések során a résztvevők átfogó képet kaphatnak az aktuális IT-biz-
tonsági trendekről, valamint a hazai vállalatok IT-biztonsági helyzetéről is.

A konferencia második napján hazánk hadi-, illetve védelmi-iparának legfontosabb szereplői 
összegzik az elmúlt év tapasztalatait, a hazai cégek piaci eredményeit és lehetőségeit az új, 
nemzetközi kihívások fényében. Az iparbiztonság, termelés és logisztika biztonság területeiről
cserélnek eszmét a felkért szakértők, illetve több, egyedi biztonsági megoldást nyújtó vállalat 
vezetője, és az ágazat képviseleti vezetői mutatják be specialitásaikat, vitatják meg a területük
aktuális helyzetét és a jövőre vonatkozó terveiket.

A nap második felében a biztonságtechnikai piac kulcsszereplői tekintik át, a szektor szabá-
lyozottságát, az aktuális trendeket, az innovatív technológiák üzleti lehetőségeit, majd a bizto-
sítási szektor meghatározó szereplői beszélgetnek a területtel kapcsolatos szerepvállalásukról. 
A konferencia zárásaként az új magánbiztonsági szabályozás aktualitásáról, irányairól beszél-
getnek a meghívott szakértők.

Biztonságpiac 2016 Konferencia és Kiállítás
PROGRAM

A részletes programot jövő év elején tervezzük a nyilvánossággal megosztani, az előadók és a 
pódiumbeszélgetések résztvevőinek felkérése folyamatban van.
A konferenciát az előzőhöz hasonlóan két naposra tervezzük, 09.00-16.00 között.


