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TISZTELT VENDÉGÜNK!

Amikor Bart Howard 1954-ben megírta az azóta számtalanszor feldolgozott slágerét, a Fly 
me to the Moon című dalt, még nem is sejthette, hogy mindössze 3 évvel később útjára indul  
a Szputynik-1, 7 évvel később Gagarin a Vosztok-1 fedélzetén megkerüli a Földet, 15 évvel  
később pedig az Apollo-11 legénysége leszáll a Holdra.

Sok-sok bátor nő és férfi sikerre vitte az álmát, s a technológiai fejlődés hihetetlen tempóját 
kihasználva elhozta nekünk az űrkorszakot. A fejlődés azóta is töretlen, s ma is vannak olyan 
álmodozók, akik akaraterejükkel és kitartásukkal képesek megváltoztatni, jobbá tenni a világot. 

Mi az MBF-nél hiszünk abban, hogy nem csupán várnunk kell a saját szakmánk fejlődését és 
megújulását, de személyesen tennünk is kell érte. Ha a Holdig nem is jutunk el ezen a kon-
ferencián, mégis arra kérem, hogy tartson velünk, tegyük meg együtt azokat a bizonyos első 
lépéseket, melyek kis lépések egy embernek, de hatalmas ugrást jelenthetnek  a szakmának!

PAPP RÓBERT

elnök
Magyar Biztonsági 
Fórum Egyesület
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PAPP RÓBERT

elnök
Magyar Biztonsági 
Fórum Egyesület

Idén hatodik alkalommal rendezzük meg a Magyar Biztonsági Fórum éves konferenciáját,  
ezúttal Fly me to the Moon címmel, mert e rendezvény is a technológia és az ember fejlődésével 
foglalkozik. Kiállítóink bemutatják a legújabb fejlesztéseiket, előadóink megosztják a hallgatók-
kal a legfrissebb ismereteket, a „Köztünk élő legendák” előadássorozatunkban pedig ezúttal az 
első magyar kozmonauta, Farkas Bertalan lesz a vendégünk. Hagyományteremtő célzattal idén 
először egy bővített programmal várjuk Önöket, hiszen a 2 napos plenáris ülést megelőzően 
tartunk egy szekciónapot is, melyen egy tucat igazán érdekes szakmai előadás és egy Vitaest 
is helyet kapott.

Mindezek mellett – ahogy azt tőlünk a korábbi években megszokhatták – rengeteg meglepetés 
gondoskodik arról, hogy ez a konferencia is igazi élmény legyen! Jöjjön el, vegyen részt a fejlő-
désben! Építsen új kapcsolatokat, ápolja a régieket, s tapasztalja meg a közösség erejét! 



2 0 1 6 .  M Á R C I U S  2 3 .

kezdés vége idő Maestro A terem Maestro C terem
12:00 13:00 1:00 Regisztráció

13:00 13:30 0:30 UMIRS – Koller Atilla OSS – Ugrin Botond

13:30 14:00 0:30 Aspectis – Bata Miklós L Tender-Consulting – Dr. Pataki Gábor

14:00 14:30 0:30 Z&Z – Solymár Zoltán Óbudai Egyetem – GPS piackutatás eredményei

14:30 15:15 0:45 Kávészünet

15:15 15:45 0:30 Aspectis Securimaster demonstráció

15:45 16:15 0:30 G4S – Kovács Krisztián PMRFK – Kissné Varga Tünde 

16:15 16:45 0:30 Seawing – Szautner Attila Nem halálos fegyverek – Gyarmati Gábor és Vágó Ákos

17:00 18:00 1:00 Élettelen erő - Vita az őrökről, őrszolgálatokról, kamaráról és jogszabályról – Grandioso+Fortissimo terem, II.emelet

19:30 22:00 2:30 Vacsora, közben Farkas Bertalan előadása, szórakoztató program, Planetárium

2 0 1 6 .  M Á R C I U S  2 4 .

kezdés vége idő Maestro terem, földszint

8:00 9:30 1:30 Regisztráció

9:30 12:00 2:30 Külső program, utazással

12:00 12:20 0:20 Visszaút

12:20 14:00 1:40 Ebédszünet

PROGRAMTERV A műsorváltozás jogát fenntartjuk!



2 0 1 6 .  M Á R C I U S  2 4 .

kezdés vége idő cím előadó
14:00 14:30 0:30 Megnyitó MBF Elnökség
14:30 15:00 0:30 Légiközlekedés védelme a XXI. században Dr. Kardos Zoltán
15:00 15:30 0:30 Okosan az okos eszközökkel! Zboznovits Csaba

15:30 16:00 0:30 Speciális biztonság egy nemzetközi repülőtér tükrében Szabó István

16:00 16:15 0:15 Tájékoztató MBF Elnökség

16:15 19:30 3:15 Szabadprogram

19:30 21:00 1:30 Gálavacsora,Díjátadó

21:00 0:00 3:00 Szórakoztató program, póker

2 0 1 6 .  M Á R C I U S  2 5 .

kezdés vége idő cím előadó

10:00 10:10 0:10 Köszöntő MBF Elnökség

10:10 10:55 0:45 Világpolitika 2016 Dr. Nógrádi György

10:55 11:25 0:30 Közérdekű közlemény Berki Antal

11:25 11:55 0:30 Mindennapok biztonsága egy magyar gyökerű multinál Varga Tibor

11:55 12:30 0:35 Kávészünet

12:30 12:50 0:20 Szabályok és kreativitás Dr. Nagy Rudolf

12:50 13:20 0:30 Amikor a fémdetektor kapu sem segít… Dr. Gerencsér István

13:20 13:50 0:30 Út az üres laptól a sikeres prezentációig Nemes Orsolya

14:00 15:00 1:00 Ebéd
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A LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELME A XXI. SZÁZADBAN 

A csaknem 20 éves rendőri szolgálat után az IBM-nél kezdte meg a magánbiztonsági szférá-
ban induló karrierjét. Jelenleg az IBM DSS Kft. high-end szervereket gyártó váci üzemének 
biztonságáért felel.
Az IBM számára kiemelt jelentőségű ez a gyár, hiszen itt készülnek a cég legfejlettebb szerverei, 
melyek elsősorban atomerőművek, bankok, mobilszolgáltatók és kormányzati szervek adatait 
tárolják, így a biztonság az egyik legfontosabb kérdés úgy a gyártás, mint a termék vevőkhöz 
történő eljutása során. 2012-ben a kezdetektől részt vett az Ismert Szállítói (Known Consignor) 
státusz megszerzésére indított projektben, amelynek eredményeként 2013-ban az IBM DSS Kft. 
Magyarországon másodikként nyerte el ezt a státuszt. 2014-től az IBM légiközlekedési védelmi 
tisztje. A légiközlekedést fenyegető cselekmények súlyában a XX. század utolsó harmadában, 
illetve a XXI. század elején bekövetkezett változások vezettek oda, hogy 2001. 09. 11. után a világ 
kormányai belátták, hogy a kormányzati szervek által tett erőfeszítések nem elegendőek a fe- 
nyegetettség mértékének csökkentésére. Ezért a polgári légiközlekedés védelme érdekében 
először elsősorban az USA-ban, majd a világ többi részén is egyre inkább bevonták a polgári légi- 
közlekedésben, air cargo-ban érintett cégeket. Magyarországon ennek egyik úttörője az IBM.

DR. KARDOS ZOLTÁN

Security Team Leader
Légiközlekedési védelmi tiszt
IBM Data Storage Systems 
Information Technology Kft.
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SZABÁLYOK ÉS KREATIVITÁS – GYÚJTÓPONTBAN A KOCKÁZAT

Dr. Nagy Rudolf a Honvédség vegyivédelmi szolgálatának teljes vertikumát bejárva részt vett 
a nukleárisbaleset-elhárítás feladataiban. Helyzetértékelőként közreműködött a Jugoszlávia 
elleni csapások elemzésében. Összekötő volt a balkáni missziókban. 3 éven át volt szakterü-
leti vezető az országos szintű veszélyhelyzet-kezelésben. 5 éve dolgozik a Katasztrófavédelmi 
Oktatási Központ vezetésében. Irányítása alá tartozik egyebek mellett a Katasztrófavédelmi 
Kutatóintézet is.

Summa cum laude szerzett tudományos fokozatot a kritikus infrastruktúra védelem vizsgá-
latával. A Nemzeti Közszolgálati és az Óbudai Egyetem iparbiztonsági, illetőleg tűzvédelmi 
tárgyainak minősített oktatója.

Tűzbiztonság hitelesen! E központi gondolat köré építve világítja meg az előadó a tűzvédelem 
markáns változásait. Az új szabályozási környezet teremtette helyzetet értékelve igazolja  
a követelményrendszer és a megrendelői igények ütközésének látszólagosságát.

DR. NAGY RUDOLF 

Adjunktus
Óbudai Egyetem, Bánki Donát 
Gépész és Biztonságtechnikai 
Mérnöki Kar

E
L

Ő
A

D
Á

S



6

Z&Z BIZTONSÁGTECHNIKA KFT.

A Z&Z Biztonságtechnika Kft. speciális biztonsági berendezések és rendszerek forgalma- 
zásával, telepítésével, valamint biztonságtechnikai szaktanácsadással és oktatással a hazai  
védelmi szektor egyik meghatározó szereplője. A magyar tulajdonú társaság 1994 óta  
kizárólagos forgalmazója a világ élvonalához tartozó Smiths Detection átvizsgáló röntgen- 
berendezéseinek és vezető forgalmazója a CEIA fémdetektáló készülékeinek. A negyed- 
százados múltra visszatekintő cég számos piacvezető nemzetközi nagyvállalat termékeit is 
kínálja a hazai piacon: többek között a belga Scanna hordozható röntgen berendezéseit, az 
angol Energetics Technology és a francia SEMA World robbanótestek elleni passzív védelmi 
eszközeit. A Z&Z termékportfóliója kiemelt figyelmet szentel a folyton változó biztonsági  
fenyegetéseknek és a globális trendeknek, így forgalmazott termékei nem csak műszaki 
színvonalukban, megbízhatóságukban és minőségükben, hanem technológiailag is a legfej-
lettebb szintet képviselik.

www.zandz.hu
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Műszer- és szabályozástechnikai mérnökként diplomázott a Bolyai János Katonai Műszaki 
Főiskolán. 1996-tól a Köztársasági Őrezred Objektumvédelmi Főosztályán technikai osz-
tályvezető-helyettesként, 2007 óta a Z&Z Biztonságtechnika Kft. szervizmérnökeként, majd 
értékesítési menedzsereként, 2015-től pedig a cég üzletfejlesztési igazgatójaként dolgozik. 
Szakterülete a speciális biztonságtechnika: bombavédelemtől a testszkennerig.
 

 HALÁLCSILLAG: 
 NEVÉBEN A VÉGZETE

Sorsa már a tervezésnél megpecsételődött. A mese más véget ér, ha Vader Nagyúr nem csak 
az erő sötét oldalát, hanem a kritikus infrastruktúra védelmét is ismeri. Mulasztása végzetes 
volt, az Ezeréves Sólyom rendszert hackelő droidot, maroklézerfegyvert és fénykardos Jedit 
vihetett a kisbolygónyi objektumba. A lázadók ajtókat és pajzsokat nyitogattak, és egyenest a 
főreaktor vezérlőjéig jutottak. Védelmi koncepció nélkül bárkinek a csillaga hamar leáldozhat, 
tervezzünk inkább halálbiztosra: lássuk, értsük és védjük is meg a gyenge pontokat!

SOLYMÁR ZOLTÁN 

Üzletfejlesztési igazgató
Z&Z Biztonságtechnika Kft.
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A MOL

A több mint 40 országban jelenlévő, és közel 28000 munkatársat foglalkoztató MOL-csoport 
Kelet-Közép Európa egyik vezető, nemzetközi független olaj- és gázipari vállalata. 

A MOL Magyarország motorja, a régió gazdaságának meghatározó szereplője, amely előremozdítja hazánkat. A MOL közel  
1.7 milliárd forintot fordít évente társadalmi szerepvállalásra, többek között kiemelt jelentőséget tulajdonít az ifjú tehetségek 
támogatásának legyen szó természettudományokról, művészetekről vagy sportról. Mintegy 100 milliárd forint értékű beru-
házásokat végez évente Magyarország különböző pontjain. Rendkívül komplex – csak Magyaroroszágon mintegy 8000 ember  
foglalkoztató – Integrált működése során a MOL számára elsődleges a biztonság kérdése. Több évtizedes története során ezért 
szigorú, mindenre kiterjedő szabályrendszert dolgozott ki, és nemzetközi szinten is szakmailag elismert szervezettel dolgozik 
azon, hogy a cég működése a lehető legnagyobb biztonságban történjen. 

A MOL Biztonsági szervezete folyamatosan keresi a fejlődési lehetőségeket, és minden lehetséges alkalmat megragad arra, hogy 
az évtizedek során felhalmozott szakmai tudását, tapasztalatait megossza a biztonságos működés és környezet fejlesztése  
érdekében, nyitott arra, hogy részt vegyen a lényeges regionális biztonsági együttműködésekben. Mindez közös érdekünk, hiszen 
a MOL számára is fontos, hogy biztonságos környezetben tudjon működni. 
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VARGA TIBOR

Igazgató 
Régió Biztonság MOL

MINDENNAPOK BIZTONSÁGA EGY MAGYAR GYÖKERŰ MULTINÁL 
HATÉKONYSÁG, JÖVEDELMEZŐSÉG, ELÉGEDETTSÉG – MOL

Varga Tibor a Határőrségnél és a Rendőrségnél eltöltött évek után helyezkedett el az üzleti  
szférában. 10 évet töltött a TESCO-nál áruházi, majd régió Kármegelőzési és Biztonsági  
igazgatóként. 2010-ben kezdett a MOL-nál, először mint magyarországi, majd 2012-től 
már mint régió biztonsági igazgató. Hazánkon kívül Ukrajna, Románia, Szerbia és Szlovénia  
tartozik a felelősségi körébe. Számokban kifejezve ez 42 leányvállalat, közel 10 ezer dolgozó, 
2200 km-nyi kőolajvezeték, 1 finomító, kb. 4000 olaj- és gázkút, valamint több mint 800 
töltőállomás.

Fókuszban az üzlet! Ez a Közép-Kelet-Európa legmeghatározóbb vállalatának biztonsági  
igazgatója által megfogalmazott üzenet. Az országokon átívelő, a folyamatkontrollra épülő, 
üzlettámogató tevékenységnek hármas célja van: a hatékonyság, a jövedelmezőség és az 
elégedettség. Hitvallása szerint mindez csak egy rugalmas, megújulásra és tanulásra képes 
szervezetben valósítható meg.
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SZABÓ ISTVÁN

Biztonsági igazgató-helyettes
Budapest Airport Zrt.

SPECIÁLIS BIZTONSÁG EGY NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR TÜKRÉBEN
„KÜLDETÉSÜNK A BIZTONSÁG” 

1997-ben kezdte a repülőtéri pályafutását a biztonsági szolgálat tagjaként, majd a szakmában 
elsajátított tudásának és tapasztalatának köszönhetően 2006-ban egy nemzetközi légiközle-
kedésvédelemmel foglalkozó biztonsági cég magyarországi igazgatójává vált, 2007-től pedig 
ugyanezen cég bukaresti repülőterén működő leányvállalatát is vezette. 2010-től a Budapest 
Airport biztonsági operatív vezetőjévé nevezték ki. A jelenlegi pozícióját 2014 óta látja el, mely 
során 550 fő biztonsági alkalmazottal együttműködve a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biz-
tonságáért felel. Az utasforgalom növekedésében kiemelkedő teljesítményt produkáló repülő-
téren 2015-ben megközelítőleg 90 000 gépmozgás során több mint 10 millió utas fordult meg, 
amelyből 5 millió indult Budapestről. A repülőtér és az utasok biztonságát a Budapest Airport 
Zrt. 100%-os tulajdonában levő BUD Security Kft. is garantálja, melynek 2013 óta ügyvezetője.

A légiközlekedés mindig jelentős figyelmet kapott, amit fokoz a jelentős terrorfenyegetettség. 
A „Küldetésünk a Biztonság” szlogen mögötti tartalomnak köszönhetően a Budapest Airport 
utasai az egyéb, magas színvonalú szolgáltatások mellett kiemelkedő biztonságban részesülnek.
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AMIKOR A FÉMDETEKTOR KAPU SEM SEGÍT… 
VÁLLALATI VAGYON VÉDELME AZ ELEKTRONIKAI IPARBAN.
KOMOLY SZAKMAI KIHÍVÁS, DE NEM LEHETETLEN KÜLDETÉS...

Dr. Gerencsér István közel másfél évtizeden keresztül a rendőrségnél bűnügyi terüle-
ten dolgozott. 2006-tól különböző, az elektronikai iparban tevékenykedő multinacionális  
cégek biztonsági vezetője. A Sanmina SCI és a Samsung Electronics Hungary után 2010 óta  
a Flextronics International Kft. országos biztonsági igazgatója. Két országban (Magyar- 
ország, Ukrajna) 10 telephely tartozik hozzá, amelyekben közel 10.000-en dolgoznak. 

Az elektronikai iparban a gyártás, raktározás során jelentős számban fordulnak elő olyan 
alkatrészek, kész termékek, amelyek jelentős biztonsági kockázatot jelentenek. A fém- 
detektor kapu a biztonsági rendszerek egyik fontos alappillére, azonban sok esetben az  
alkalmazásukkal sem lehet felderíteni a vagyon elleni bűncselekményeket. De ilyenkor 
sem vagyunk esélytelenek… 

DR. GERENCSÉR ISTVÁN

Biztonsági igazgató 
Flextronics International Kft.
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G4S

A világ vezető biztonsági szolgáltatójaként a G4S-nél azokra a szektorokra, folyamatokra 
és létesítményekre fókuszálunk, ahol a biztonság és a vagyonvédelem kulcsfontosságú. 
Tesszük ezt annak érdekében, hogy megbízóink a saját üzleti tevékenységükre koncentrál-
hassanak. Együtt gondolkodunk ügyfeleinkkel, és a személyre szabott speciális igényeket  
kielégítve a legjobb biztonsági megoldás kialakítására és megvalósítására törekszünk.  

Célunk, hogy mindenre olyan optimális megoldást találjunk, ami optimalizálja és haté-
konyabbá teszi a biztonság működését és hatékonyságát. Ez a mi küldetésünk, ez a mi 
fenntartható értékünk, amelyek a G4S hosszú távú kapcsolatainak az alapjai. A célokat 
megvalósítva a G4S 25 éves magyarországi fennállása alatt a legmodernebb technológi-
ákat alkalmazva észrevétlenül védtük meg világunkat, és több ezer objektumban, kiemelt 
fontosságú épületben, ipari létesítményekben és több tízezer otthonban teremtettük meg 
azt, amihez a legjobban értünk, a biztonságot.

www.g4s.hu 
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A Kandó Kálmán Műszaki Főiskola biztonságtechnikai mérnök szakán végzett, elektronikus 
védelem szakirányon. Ezt követően 12 évet töltött el a GE Security üzletágán belül előbb 
rendszermérnökként, majd később mérnök értékesítőként. 2010-től a Justice Security Kft. 
műszaki igazgatója, 2013-tól pedig a G4S Holding Kft.-n belül a biztonságtechnikai rendsze-
rek és vagyonvédelmi szolgáltatások értékesítéséért felelős kereskedelmi vezetője.

A JÖVŐ VAGYONVÉDELMI SZOLGÁLTATÓJA…

A vagyonvédelmi szolgáltatók folyamatosan kutatják azokat a lehetőségeket, illetve techno-
lógiai újításokat, amelyek alkalmazásával kitűnhetnek a tömegből és megkülönböztethetik 
magukat az „őrző-védő” cégektől. A technológiák mind szélesebb körű alkalmazása egyre  
kevesebb döntési lehetőséget hagy a vagyonőr számára. Elképzelhető, hogy valaha olyan 
szintre jut a technológia, hogy teljes mértékben nélkülözhetővé teszik az emberi beavatko-
zást? Kihagyható lesz-e a döntési folyamatból az ember? Mekkora még az út a spirálfüzettől a 
digitálisan rögzített belépési adatokig? Melyek azok a technológiák, amelyek egyre több auto-
matizmust magukban hordozva nélkülözhetetlenek lesznek a jövő vagyonőre számára? 

KOVÁCS KRISZTIÁN

Kereskedelmi vezető
G4S Holding Kft.
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KABA – BEYOND SECURITY

A Kaba Zrt. 2001 óta a svájci KABA csoport tagja, amely meghatározó szereplője a biztonságtechnikai piacnak világszerte a belép-
tető rendszerek, a fizikai beléptetés, a hotelzárak, a széfzárak, a mechanikus zárrendszerek, a nyerskulcsok és a kulcsmásológépek 
területén. A nemzetközileg aktív vállalatcsoport 60 országban van jelen, több mint 8800 főt foglalkoztat és fejlesztéseinek köszön-
hetően 450 ipari szabadalommal rendelkezik. Innovatív, csúcsminőségű termékeivel és szolgáltatásaival az épületek, létesítmények 
biztonságát és az emberek kényelmét tartja szem előtt.

KABA ZRT. – A BIZTONSÁGOS LÉTESÍTMÉNYEK ÉS ZÁRRENDSZEREK SZAKÉRTŐJE 

Kaba Zrt. (korábban Kaba Elzett Zrt.) egyedülálló biztonságtechnikai termékválasztékával a magyar tradíciót és a Kaba prémium 
minőséget ötvözi. Az ELZETT általános jogutódjaként, több mint 95 éves piaci tapasztalattal rendelkezik és a teljes Kaba portfóliót 
képviseli Magyarországon. Az Elzett termékek a hengerzárbetétek, épületzárak, bevésőzárak, lakatok valamint egyedi zárrendszerek 
köré csoportosíthatók. Az egyszerűbb azonos zárlatú rendszerektől a nagy komplexitású fő- és vezérkulcsos rendszerekig egyedileg, 
vállalatra, intézményre szabottan vállalja a tervezést, gyártást, telepítést, valamint a rendszerpótlásokat és cseréket is.

hu.kaba.com
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VILÁGPOLITIKA 2016. – 3 ERŐKÖZPONT, ÚJ SÚLYPONTOK

1949-ben született Budapesten, 1974-ben a doktori értekezését, 1986-ban a kandidátusi 
értekezését írta meg, 1997-ben pedig habilitált, vagyis egyetemi docensből egyetemi ta-
nár lett. 1975-től tanít a felsőoktatásban, 1989. január 1-jén tért vissza anyaegyetemére,  
a Közgázra, mint tanár, ahol aztán 1997-től a Védelemgazdasági Tanszék tanszékvezetője 
lett. Minden ellenkező híreszteléssel szemben igenis tagja a Brünni Katonai Egyetem elnök-
ségének és 2000 óta az osztrák honvédelmi miniszter tudományos tanácsadó testületének 
is. A nemzetközi kapcsolatok, a makrogazdaság, a védelemgazdaságtan és biztonságpolitika 
területein 11 könyv, mintegy 500 szakcikk és számtalan televízió és rádiónyilatkozat köthető 
a nevéhez.

Csak egy dolog biztos: a változás! Új súlypontok vannak a világpolitikában, az erőközpontok 
különböző érdekek mentén egymásnak feszülnek, s mi csak nézünk… Vagy nem csak nézünk,  
hanem alakítjuk is a körülöttünk forrongó világot? Érthetően, érdekesen az aktuális világ- 
politikáról.

DR. NÓGRÁDI GYÖRGY

Egyetemi tanár
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1192 Budapest, Nádasdy u. 2.
www.umirs.eu 
sales@umirs.eu

UMIRS EUROPE KFT.

Az Umirs Europe Kft. egy kültéri behatolásjelző eszközöket, rendszereket gyártó és fejlesztő, 
magyar vállalkozás. A fiatal, de dinamikus növekedést bemutató céget 2007-ben alapították, 
központi irodája és gyártó-fejlesztő részlege is Budapesten található.

A cég termékpalettáján megtalálhatóak a mikrohullámú sorompók, a kombinált duál-techno- 
lógiás sorompók, valamint a kerítésvédelmi rendszerek, de emellett rövid hatótávolságú 
Duevi kültéri mozgásérzékelők és Nemtek elektromos kerítések viszonteladójaként is tevé- 
kenykedik. Kiemelkedő sikereit, melyeknek köszönhetően piacvezetővé vált a hazai és  
kelet-európai régióban, a mikrohullámú sorompóinak és a kerítésvédelmi rendszereinek  
köszönheti. Kiterjedt viszonteladói hálózatának köszönhetően nem csak a kontinensen belül 
kínál komplex kültéri védelmi megoldásokat, de azon kívül is, így Brazíliában, Indiában vagy 
a Közel-Keleten.

www.umirs.eu
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A KOMPLEXITÁS FONTOSSÁGA A KÜLTÉRI VÉDELEMBEN

A napjainkban egyre növekvő terrorfenyegetettség, valamint az általánosságban elmond-
ható közbiztonságromlás egyre inkább arra sarkallja a vállalatok biztonsági vezetőit, hogy 
a lehető leghatékonyabb módon növeljék objektumuk védelmét. Egy mélységi védelmi 
rendszer első védelmi vonala a kültér és a kerületvédelem, ezért ennek megfelelő kialakí-
tása nagymértékben hozzájárul a behatolás korai észleléséhez, vagy az áthatolás idejének 
jelentős növeléséhez.

Mitől válik egy kültéri behatolásjelző rendszer megfelelően működővé? Mik azok a köve- 
telmények, melyeknek eleget kell tennie? Miért szükséges a rendszer komplexitása?  
Az Umirs Europe Kft.-nél szerzett kiemelt objektum és határvédelmi tapasztalatok segít-
ségével szeretnénk megválaszolni ezeket a kérdéseket, valamint bemutatni, hogy milyen 
megoldásokat kínál Magyarország piacvezető kültéri védelmi eszközöket fejlesztő és gyártó  
vállakozása.
 

KOLLER ATILLA

Umirs Europe Kft.
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MEGA FORTRIS

A Mega Fortris 1996-ban alakult biztonsági plombák fejlesztésére és gyártására, majd ha-
mar a világ egyik vezető gyártó cége lett. A Mega Fortris magyarországi irodáját 2005-ben 
Budapesten nyitottuk meg a közép-európai piac kiszolgálása érdekében és hamar az ország 
piacvezető biztonsági plomba forgalmazója lett. Termékeinket számos állami szervezet, köz-
műszolgáltató, valamint nemzetközi szállítmányozó cég és kiskereskedelmi hálózat használ-
ja. Szakértő 17 fős szakmai stábunk és két jól felszerelt, nagy kapacitású raktárunk biztosítja 
a folyamatos és gyors kiszolgálást, korszerű lézerüzemünk pedig a kisebb, egyedi igények 
megrendelések teljesítését. 

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a vevők és felhasználók tájékoztatására és folyamatos okta-
tására az újabb és újabb technikákról (pl. RFID). Aktív résztvevői vagyunk a régióban szer-
vezett logisztikai és csomagolási tematikájú konferenciáknak, valamint szoros együttműkö-
désben dolgozunk az MBF-fel. Cégünk és termékeink ISO minősítéssel rendelkeznek. 

megafortris.hu
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OKOSAN AZ OKOS ESZKÖZÖKKEL!

Az Ungi Ferenc díjas szakember 28 éve a távközlés területén dolgozik. A Honvédség és  
a Rendőrség után a Magyar Telekom (korábban Westel, majd T-Mobile) berkein belül  
a mobil hálózat és a mobil készülékek biztonsági kérdéseivel foglalkozik. Igazságügyi 
szakértőként csak hatósági kirendelést fogad el, új típusú bizonyítási eljárások lelkes 
támogatója. 

Okos telefonok, okos órák, okos autók! Most már mind célpontok… De mire képesek a má-
sik oldalon? Mit tett a mobil biztonsági szakma? Ne várjunk a gyártókra, most már nekünk, 
használóknak is tenni kell valamit! 

 

ZBOZNOVITS CSABA

Vezető biztonsági- és igaz-
ságügyi mérnök szakértő
Magyar Telekom
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ROTORS&CAMS KFT. 

A Rotors&Cams Kft. küldetése a megrendelői igények kiszolgálása a kisméretű, távolról  
vezérelt légi jármű rendszerek (RPAS), azaz a „drónok” alkalmazásával. A közszolgálatban és 
a biztonsági területen szerzett hazai és nemzetközi tapasztalataink, valamint a pilótanélküli 
repülőeszközök fejlesztésével és üzemeltetésével töltött évek, hazai viszonylatban páratlan,  
de nemzetközi szinten is méltányos értéket képviselnek. Megrendelőink és partnereink  
speciális igényei révén az elmúlt időszakban – fejlesztéseink, illetve szolgáltatásaink tekinte-
tében – a biztonsági területen alkalmazható eszközök irányába tolódott a hangsúly.

A kisméretű multirotoros légieszközök ideálisan alkalmazhatóak egyebek mellett az ipari 
felmérés és diagnosztika, valamint a biztonsági szektor számos területén. Cégünk felkészült 
szakemberei körültekintő tervezést követően, egyedi tervek alapján a jelenlegi jogi szabályo-
zás mellett is testreszabott és innovatív megoldásokat kínálnak.

rotorsandcams.com
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KÖZTÜNK ÉLŐ LEGENDÁK ELŐADÁSSOROZAT – HŐS AZ ŰRBŐL

Az 1980-as év remek esztendő volt, hiszen a moszkvai olimpián aranyérmet nyert Növényi 
Norbert birkózásból, ismét a lólengés királya lett Magyar Zoltán, s az akkor 17 éves Wladár 
Sándor is megverte a világot 200 háton… ám nekünk valahogy mégsem ezért volt em-
lékezetes az az év! Minden tisztelet a sportolóké, de abban az évben új hős született,  
s a kissrácok szentül megfogadták, hogy amikor felnőnek, akkor ők is űrhajósok lesznek! 
De hogy lesz valaki űrhajós, s mit is csinál ott fent 8 napig? 

A „Köztünk élő legendák” előadássorozat idei vendége Farkas Bertalan kutató űrhajós, nyug-
állományú dandártábornok. Az eddigi egyetlen magyar kozmonauta – akkor még vadászpiló-
taként – 1978-ban kezdte meg a felkészülést az 1980. május 26-án induló 8 napos űrutazására. 
Az Interkozmosz program keretében végrehajtott repülés után számtalan kitüntessél elis-
mert űrhajós 1991 és 1996 között a Magyar Honvédség Légvédelmi és Repülőfőnök helyettese,  
majd 1996-97-ben hazánk washingtoni légügyi attaséja. Számos űrkutatással foglalkozó  
projekt, szövetség és alapítvány tagja, köztük például a Nemzetközi Űrhajós Szövetségé is, 
melyben alapító tag. Több város és egyetem díszpolgára, tiszteletbeli professzora.

 

FARKAS BERTALAN

Kutató űrhajós, nyá. ddtbk.
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SEAWING Kft. H-8000 
Székesfehérvár, Palánkai u. 5.
Tel.: +36 22 510 170
sales@seawing.hu

SEAWING KFT.

Az 1989-ben alapított SEAWING Kft. piacvezető Magyarországon az elektronikus beléptető 
és az integrált biztonságtechnikai rendszerek területén. A cég komoly referenciákkal ren-
delkezik régió szinten, a környező országokban is.
 
A SEAWING Kft. saját fejlesztésű rendszerei megtalálhatók nagy ipari komplexumokban, 
magas minősítésű irodaházakban, hotelekben, wellness központokban, fürdőkben, sportléte- 
sítményekben és stadionokban. A legnagyobb bankok többsége is SEAWING rendszert  
használ, melyek teljesítik a legszigorúbb biztonságtechnikai előírásokat. A legnagyobb  
országos hálózatokban működő, akár több ezer olvasót, belépési pontot kezelő rendszerek  
a SEAWING nevéhez fűződnek. A SEAWING Kft. meghatározó fejlesztési háttérrel ren-
delkezik. Rendszereiben a kulcsfontosságú eszközök és szoftverek mind saját fejlesztésű  
termékek. A SEAWING Kft. piacvezető a korszerű megoldások területén, több üzletágában 
is világszínvonalú, vezető megoldást kínál. A biztonságtechnika területén használatos NFC 
megoldás referencia értékű a régióban.

www.seawing.hu
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A KÁRTYA EVOLÚCIÓJA A VIRTUÁLIS AZONOSÍTÓIG 

Közel 10 éve találták ki azt az azonosítási szabványt, ami a mai napig a biztonság 
szimbóluma. A megoldás védelmet nyújt az összes olyan ismert támadás ellen, amit  
a korábbi kártyarendszerek nem tudnak teljesíteni. Ehhez képest a piaci igények nagy 
része – a még használatban levő régi rendszerek technikai szintjéből fakadóan – olyan 
kártyák iránt merül fel, amivel lehetetlen garantálni egy rendszer biztonságát, az adatok 
védelmét, illetve az azonosítók másolhatatlanságát. Kihasználva a kártyák hiányosságait 
iparszerűvé váltak a visszaélések, adatlopások.

A feltörhetetlennek szánt szabvány első generációját néhány év alatt kiismerték, így  
a kártyagyártók arra kényszerültek, hogy folyamatosan fejlesszék a védelmet.

Mi lehet a megoldás? Talán egy mobiltelefon?

SZAUTNER ATTILA 

Fejlesztési vezető
Seawing Kft.
szautner.attila@seawing.hu
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OS SECURITY KFT.

Az OS Security Kft. ismét él a lehetőséggel, hogy részese lehessen a sikeres MBF konfe-
renciák sorozatának, amely mára a biztonsági szakma kiemelt eseményévé nőtte ki magát. 
Cégünk folyamatos támogatója a rendezvénynek, ezzel is elismerve annak jelentőségét és 
szükségességét. Fontos számunkra, hogy a piac résztvevői személyesen is találkozzanak 
munkatársainkkal, lehetőséget biztosítva a szolgáltatásaink iránti közvetlen érdeklődésnek.  
Célunk, hogy az ismertség mellett megosszuk szakmai tapasztalatainkat, proaktív eljárá-
sainkat és az alkalmazott biztonságtechnikai megoldásainkat. Üzletpolitikánkhoz méltóan 
továbbra is a hosszútávú megbízások és az alkalmazotti foglalkoztatás képezik működésünk 
bázisát, ezzel teremtve meg a minőségi szolgáltatás alapjait. Mi az érdemi munkában és az 
egyedi megoldásokban hiszünk, azért, hogy őszinte partneri kapcsolatokat alakíthassunk ki 
megbízóinkkal. Nem csak mi gondolkodunk így:

„Túlságosan lekötött a feladat végrehajtása, nem értem rá az ügy kozmikus jelentőségén elmél-
kedni. Azóta is gyakorlati munkákkal foglalkozom, nem filozofálással.” (Neil Armstrong – Apollo-11)

www.oss.hu

OS Security Kft.
H-1141 Budapest, 
Szilágysomlyó utca 23/B
(+36) 1 280 9122
info@oss.hu
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A SEBEZHETŐ BIZTONSÁGTECHNIKA!

Én, mint „paranoiás” biztonságtechnikai mérnök, folyamatosan keresem a telepített vagyon- 
védelmi megoldások gyenge pontjait és sebezhetőségeit. Az MBF tevékenysége során szer-
zett tapasztalatok, ötletek és elkövetési módok rávilágítottak arra, hogy nem fordítunk kellő 
figyelmet eszközeink védelmére illetve a social hacking és social engineering modellezésé-
re. Sokan úgy érezzük és tapasztaljuk, hogy a technikai megoldások fejlődésével kicsúszik  
a kontrol a kezünkből és ki vagyunk szolgáltatva a hálózati- és számítástechnikai szak- 
embereknek. Felkérve barátaimat és mérnök társaimat készítünk egy rövid összefoglalót  
a legelterjedtebb biztonságtechnikai eszközök szabotálhatóságáról és védelmi hiányossága-
iról. Sajnos reaktívak vagyunk ezen a téren és ezért fontos, hogy legalább felismerjük rend-
szereinkben a biztonsági réseket. A technika elhalad mellettünk és a következő generációk 
már „más nyelvet” beszélnek, mint mi. 

Az Apollo űrprogram számára gyártott és tervezett fedélzeti digitális számítógépnek (AGC), 
2 Mhz processzora és 16 bites RAM-ja volt! Igen, ezzel jutottak el a Holdra! De, hogy hol 
tartunk most? Azt nem tudjuk!

UGRIN BOTOND

Szakmai vezető
OS Security Kft.
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L TENDER-CONSULTING KFT. 

A Társaság a compliance terület tanácsadójaként az adatvédelem és információbiztonság 
és a vállalati szabályzatok készítésének területén nyújt támogatást és szállít megoldásokat 
ügyfelei számára, de az ezekhez kapcsolódó szakmai képzések megszervezésével és meg-
tartásával is áll megbízói rendelkezésére.

A 2016-os év a felkészülés éve: 2015. december 15-én ugyanis az Európai Parlament és 
az Európai Tanács egyetértésre jutott az adatvédelmi rendelet szövegében, az egységes 
európai adatvédelmi szabályok pedig a tervek szerint 2016 első félévében már hatályba  
lépnek Magyarországon is. A változás nem csak szakmai, hanem pénzügyi szemmel is látható:  
a jelenlegi 20 millió forintos bírságplafon a rendelet hatályba lépésével akár az éves árbevé-
tel 5%-a, maximálisan 1 millió euró is lehet. Az L Tender-Consulting Kft. felkészíti partnereit 
a várható változásokra, hogy ne érjék őket meglepetésként az új szabályok. És a piaci igé-
nyek alapján egy új megoldással lép színre 2016-ban: a Fit for Work megalapozza a jogszerű 
munkáltatói ellenőrzéseket az esetleges tudatmódosító szerek hatása alatt álló munkavál-
lalók esetén is.
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MUNKAHELYI ELLENŐRZÉS A KÖZLEKEDÉSBEN 
ÉS A KIEMELT KOCKÁZATÚ ÜZEMEKBEN
BILLEGÉS A JOGSZERŰ ÉS A JOGOS LEHELETVÉKONY HATÁRÁN

Pályáját sportriporterként és újságíróként kezdte. Nevéhez fűződik társszerzőként a London 
2012 című olimpiai könyv, ám egy teljes olimpiai ciklus óta immár az L Tender-Consulting Kft. 
jogi projektvezetője. Az adatvédelem specialistája: az ország legnagyobb vállalataitól kezdve 
a legkisebb önkormányzatokig világított már át sok-sok szervezetrendszert. A nyakatekert 
jogot is közérthetővé tudja formálni, így sok helyre hívják előadni és interjút adni. Az ELTE-
ÁJK-n is oktat, és az adatvédelmet kutatja az egyetem Doktori Iskolájában PhD-hallgatóként. 
És mindemellett egy kommunikációs tanácsadó cég ügyvezetője.

A biztonságban a legnagyobb kockázatot az emberi tényező jelenti: nem véletlen hát, hogy ezt 
mindenki igyekszik a lehető leghatékonyabban kiszűrni. A munkavállalók és a partnerek ellenőr-
zése létfontosságú: az igény jogos, ám a folyamat sokszor nem jogszerű… Legyen szó fizikai vagy 
technológiai ellenőrzésről, az eltulajdonított – szellemi vagy dologi – tőke mértéke és a bírságok 
rémképe gúzsba kötheti a cégeket. Ezektől a béklyóktól szabadítja meg hallgatóságát szakértőnk.

DR. PATAKI GÁBOR 

Adatvédelmi és egészség-
ügyi szakjogász
L Tender-Consulting Kft.
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SECURIMASTER Kft. 
1106 Budapest, 
Jászberényi út 24-36. 

MAGÁNBIZTONSÁG ÉS KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELEM 

Az életet, testi épséget veszélyeztető konfliktushelyzetek megoldásának záloga a meglévő 
szakmai tudás gyakorlatban történő alkalmazásának képessége. 

A szükséges viselkedéskompetenciák kialakításának hatékony módja a bio-feedback  
eljárással támogatott szituációs stressz-tréning alkalmazása. Képzéseink során, reális 
munkahelyi környezetben, (bankfiók, postahivatal, okmányiroda, iskola, tűzeset, tömeg-
rendezvény) olyan virtuális valóságot hozunk létre, melyben az adott munkahelyre jel-
lemző konkrét szabály rendszerek, törvények, értelmi és érzelmi értelmezések működnek. 

A valósághű szituációkban megélt élmények, érzelmi asszociációk és kulcsingerek, valamint 
az alkalmazott pszichotechnikai eszközök lehetővé teszik, hogy a mért és rögzített adatokat  
felhasználva perszonálisan alakítsuk ki a váratlan helyzetekben szükséges viselkedést és 
magatartást. 

www.securimaster.com
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ÚT AZ ÜRES LAPTÓL A SIKERES PREZENTÁCIÓIG 

Munkája során nagyvállalatoknak, kkv-knak és startupoknak segít abban, hogy a történet- 
mesélés, az érzelmek és a vizualitás eszközeivel úgy kommunikálják gondolataikat, hogy a hall- 
gatóság ne csak emlékezzen rájuk, hanem cselekedjen is. Orsolya a TEDxYouth@Budapest és  
a TEDxDanubia előadója, a HVG Business szerzője. Prezentációit a slideshare.net, – melynek  
kiemelt szerzője – Top Presentation of the Day-ként, főoldalon szokta publikálni. Rendszere- 
sen tart itthon és külföldön előadásokat, tréningeket és workshopokat prezentációs illetve 
Y generációs témában, s emellett az ELTE és a Károli Gáspár Református Egyetem diákjait 
tanítja prezentálni. 2015-ben az 50 tehetséges magyar fiatal közé választották.
Vajon elég jók vagyunk abban, hogy megmutassuk a munkatársainknak az eredményeinket? 
Elég jól tudjuk képviselni a biztonsági terület érdekeit a meetingeken? Előadásában Orsolya 
abban segít, hogy hogyan építsünk föl nulláról egy emlékezetes, hatásos és vizuálisan is ma-
gával ragadó prezentációt. A jó prezentáció design alapja a strukturált tartalom, vizualitás 
nem csak a diák megszerkesztésével kezdődik, hanem sokkal előbb; segít alakítani, formál-
ni magát az előadás tartalmát. Amellett, hogy a slide-ok támogatják az előadó üzenetét, 
mankóként szolgálnak a hallgatóság soraiban ülőknek és egy alaphangulatot is adnak az 
előadásnak. A jó design megmozgatja a hallgatóságot, nyomatékosítja a mondandónkat és 
hitelessé tesz bennünket. Hiszen ami okos és szép, annak ereje van.

NEMES ORSOLYA

tréner
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ASPECTIS KFT.

Az Aspectis Kft. 2003 óta vezető szerepet vállal az IP alapú megfigyelő és biztonság- 
technikai rendszerek magyarországi terjedésében, olyan vezető gyártók disztribútoraként, 
mint pl. az Axis Communications, a Samsung Techwin, a D-Link, a Milestone, a NETAVIS,  
a Paxton Access Ltd. és Planet. 

Országszerte képzett és tapasztalt telepítők és integrátorok állnak az ügyfeleink rendel-
kezésére kisebb és nagyobb projektekben egyaránt. Rajtuk keresztül támogatást nyújtunk  
a beruházás teljes élettartamában, az első ötlettől, a tervezésen és kivitelezésen át, az üzemel- 
tetésben és a rendszer végső leszerelésében, cseréjében, raktárkészletben és projektek  
kivitelezésének finanszírozásában.

Portfóliónkat folyamatosan bővítjük új technológiákkal és globális vezető gyártókkal, hogy 
one-stop-shop megoldásként alternatívát tudjunk nyújtani a hálózati infrastruktúrától,  
a videokezelő szoftveralkalmazáson át, a különböző videoeszközökig, így partnereink egy 
kézből tudnak megvalósítani komplex IP biztonságtechnikai projekteket.

www.aspectis.hu

Aspectis Kft. 
1158 Budapest, 
Késmárk u. 11-13.
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IOT A BIZTONSÁGTECHNIKÁBAN

Egyre többet találkozunk a médiában, a mindennapjainkban az IoT kifejezéssel. De mi ez az IoT, 
Internet of Things? A Wikipedia szerint: „Az Internet of Things (IoT) egy hálózat fizikai objektu-
mokból vagy »tárgyakból« beágyazva elektronikában, softwareben, szenzorokban és hálózati 
kapcsolatokban, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek az objektumok gyűjtsenek adatokat és 
ezt egymással megosszák”. 

Miként befolyásolja már ma az életünket? Milyen hatással lesz a biztonságtechnikára és szak-
mánkra? Milyen változásokat, lehetőségeket hordoz magában az, hogy minden kapcsolódik 
mindennel? Megpróbáljuk mindennapi nyelvre, példákra lefordítani a körülöttünk egyre roha-
mosabb tempóban fejlődő technológiákat és jövőbeni trendeket.

BATA MIKLÓS 

Ügyvezető igazgató
Aspectis Kft.
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KISSNÉ VARGA TÜNDE  
R. ALEZREDES

Igazgatásrendészeti 
osztályvezető, sajtóreferens
PMRFK Váci Rendőrkapitányság

Az egészségügyi szakközépiskola befejezését követően szerelt fel a rendőrséghez 1989-
ben; azóta is a rendvédelem szolgálatában áll. Pályáját az igazgatásrendészeti szakterüle-
ten kezdte, majd több, mint 10 évig bűnügyi területen látott el szolgálatot. A Rendőrtiszti 
Főiskola elvégzése után a közrendvédelmi szakterületen parancsnoki beosztásba került. 
2000-től sajtóreferensi feladatokkal egészült ki a munkaköre. 2007-ben már parancsnok-
ként tért vissza az igazgatásrendészeti szakterületre, ahol jelenleg is osztályvezető.

„SOKKOLÓ” TÉMA: 
VALÓBAN VESZÉLYESEK A KÖZBIZTONSÁGRA A TILTOTT ESZKÖZÖK?

A közbiztonság meghatározása a rendvédelem és a civil oldalról más megközelítést mutat. 
A két fogalom nem fedi le egymást teljesen, noha találunk benne közös pontokat. A köz- 
biztonság védelme tekintetében a kétféle megközelítés még nagyobb eltéréseket mutat.  
Mi veszélyes valójában a közbiztonságra, s mi veszélyezteti a jogszabály szerint? Tényleg  
kockázatot jelentenek azok az eszközök, melyeket a jogalkotó meghatározott? Indokolt-e  
a szigorú szabályozás? A kérdések felvetése nem csupán a rendőrség részéről, hanem a sze- 
mély- és vagyonvédelem oldaláról is időszerű.
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1998-ban kezdte pályafutását fegyverzettechnikai gépészmérnökként a Magyar Honvédségben. 
5 éven keresztül folytatott oktatói tevékenységet a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, 
fegyverzettechnikai területen, ahol kollégáival a nem halálos fegyverek tekintetében keresték 
az új utakat, lehetőségeket. Elsők között szerzett TASER kiképzői minősítést Magyarországon. 
Jelenleg Tatán teljesít csapattiszti szolgálatot, mely kiegészül oktatói tevékenységgel az 
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán.

TASER - AZ ISMERT ISMERETLEN…

A számszeríj, a pallos, a szélpuska és számos fegyver megjelenését követően rövidesen tiltott, 
kiátkozott fegyverré vált. Az ok egyszerű: túlságosan jók, hatásosak, és csak az ellenség ren-
delkezik vele, így csak rossz lehet! A múlt hibáiból nem tanulva sok esetben megengedhetjük 
magunknak azt a luxust, hogy nem fektetünk elegendő energiát új technológiák megismeré-
sébe. Filmek, videó megosztók, a média által alkotott igaz, vagy igaznak vélt ismeretek nem 
minden esetben alkotnak megfelelő képet, egy új eszközről, esetünkben a TASER-ről. Érvek és 
ellenérvek sorakoznak fel az elektromos sokkolók használatát illetően.

GYARMATI GÁBOR 

fegyverzettechnikai 
gépészmérnök, 
biztonságtechnikai 
mérnök



34

Ma már nem zenekarok vagy színészek poszterei vannak a falakon, hanem olyan valóságshow szereplőké, akik semmi hasznosat 
vagy értelmeset nem tettek, csupán ismertek. Gondoljon csak bele: Ön hány Mentős nevét ismeri? Tud mondani egy olyan Tűzoltót, 
aki Kolontárnál és Devecsernél megsérült? S vajon hány embernek mond valamit a Reppman Károly név? Hányan tudják, hogy ki 
volt Borsos József? Kenéz Imre neve jelent valamit? Ne aggódjon, ha e nevek ismeretlennek tűnnek, a mai magyar társadalomban,  
a jelenlegi értékrendek mellett ez sajnos szokványos… Ám szerintünk nem! Mi még úgy nőttünk fel, hogy az édesapák voltak a példa- 
képek, a Tűzoltók, a Rendőrök, a Mentősök és Katonák a HŐSÖK!

Reppman Károly egyike volt annak a 3 tűzoltónak, akik hősi halált haltak a Műegyetemnél tomboló tűzben, Borsos József rendőr 
századost több mint 10 éve lőtte le egy bűnöző, Kenéz Imre pedig az a motoros rendőr, akit 2012-ben gázolt halálra egy Hummer. 
Mindannyian Igazi Hősök! Mindannyian értünk haltak, s alig van ember, aki ma tudná a nevüket! 

„Mert sokan adnak valamit, de néhányan mindent odaadtak…” De az itt maradt anyáknak és apáknak, gyerekeknek és feleségeknek, 
testvéreknek és kollégáknak tudniuk kell: Szerettük tette nem volt hiábavaló, s ez az ország örökké hálás lesz az áldozatért, amit 
nem lehet elégszer megköszönni!  

www.facebook.com/IgaziHoseink
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KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY!

Berki Antal r. ezredes rendőrségi főtanácsos 1984-ben kezdte rendvédelmi pályafutását  
a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságon mint beosztott nyomozó, ám mára már 25 éves 
vezetői gyakorlattal rendelkezik. A Rendőrtiszti Főiskolán és az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának szociológia szakán szerzett diplomát. Több egyetemen, illetve nemzetközi rendőri 
képzésben (ILEA) tart előadásokat kriminálszociológiai témában. Jelenleg a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság biztonsági igazgatója.

Mi történik, ha egyszer országos vészhelyzet lesz? Hogy értesítik a hatóságok az embereket?  
Nos, az NMHH számos egyéb feladata mellett több, úgynevezett országvédelmi rendszer  
fenntartásáról és folyamatos üzemeltetéséről is gondoskodik. Ennek kiemelt eleme az 
Országos Katasztrófa- és Légiriasztási rendszer, melynek feladata a helyi adások átkapcso- 
lása a közérdekű közlemények elhangzásának időtartamára. A helyi rádiók, illetve televíziók  
saját műsorukat megszakítják és az erre a célra kijelölt közszolgálati adó közleményét sugá-
rozzák a hallgatóságuk felé. 

BERKI ANTAL 

Biztonsági igazgató 
NMHH

E
L

Ő
A

D
Á

S



36

                  VITAEST – ÉLETTELEN ERŐ

Rezsióradíj; kötelező bérminimum; pihenőidő; folyamatos munkarend; munkaerőhiány; Szakmai Kamara; kötelező vizsga; munkaerő 
kölcsönzés… Ismerős szavak? Ha igen, akkor Ön is érintett lehet a vagyonvédelmi piac élőerős részében. Kevés olyan terület van ma 
hazánkban, ami ennyire ellentmondásosan működik, s ennyire szabályozásért kiált.

A valóság a megálmodott elvárásoktól fényévekre van és a távolság leküzdése a Philae űrszonda esetéhez hasonló. A szonda egy 
évtized utazás után érkezett meg az eredeti céljától eltérően egy másik üstökösre, de változatlan feladattal. Vajon az új feladat  
elvégzése a tíz évvel korábbi eszközökkel változás nélkül megvalósítható-e? 

A szakma legutóbbi átfogó szabályozása közel egyidős a Philae űrszondával, ám amire szükség volna a mai kor elvárásának megfelelő  
rendszer. Olyan, mint a nemrégiben fellőtt Lisa űrszonda. Új, a mai kornak megfelelő és legfőképp a jövőbe mutató.

Mindannyian tudjuk, hogy a személy- és vagyonőri pálya ma nem nyújt vonzó jövőképet. Alig találni munkaerőt, a képzett szak- 
emberek többsége pedig nyugatra ment vagy új szakmát keresett. No persze, hiszen nem is fizetik meg! –érkezik azonnal a válasz.  
De vajon mi az igazi probléma, s hogyan lehetne azt orvosolni? Ki is az, aki változtatni tud ezen a helyzeten? 
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A vitavezető Szakonyi Péter felsőfokú végzettségeit elsősorban rendvédelmi terüle-
ten szerezte. 1986-1997 között a Belügyminisztérium kötelékében, mint hivatásos tiszt 
teljesített szolgálatot. 1997 óta dolgozik a civil szférában. 1999-2006 között részt vett  
egy német–magyar közös távközlési vállalat felépítésében és működtetésében. 2006-tól  
a Safety Sector Vagyonvédelmi Kft.-nél lát el vezető beosztásokat a vagyon- és információ- 
védelem területén. Munkája során több évtizede foglalkozik minőségügyi- és információ-
védelmi auditokkal. Tagja a Magyar Biztonsági Fórumnak. 

A Vitaest problémakörét napi szinten megéli, s vallja, hogy a változáshoz közös akaratra  
van szükség, ezért a hatóság, a Kamara, a megbízó, a szolgáltató, a szakszervezet és  
a vagyonőr álláspontját is meghallgatjuk, de kíváncsiak leszünk a közönség véleményére is.SZAKONYI PÉTER 

A Vitaest vezetője
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         UNGI FERENC DÍJ

A 2011-ben elhunyt Ungi Ferenc a rendszerváltás utáni magyar civil biztonsági szakma egyik legmeghatározóbb egyénisége volt. 
Tevékenyen részt vett az ifjú szakemberek oktatásában, képzésében, áldásos, céltudatos tevékenységével maradandót alkotott.  
A róla elnevezett díjat évente egy alkalommal adományozza a Magyar Biztonsági Fórum azoknak a biztonsági szakembereknek, akik 
kiváló munkájukkal emelik a szakma társadalmi megbecsülését.
Az eddigi díjazottak: 2013 – Zboznovits Csaba – Magyar Telekom, 2014 – Kőhalmi Péter – Audi, 2015 – Szekér Péter – Mercedes Benz

         BORSOS JÓZSEF DÍJ

A díjat a Magyar Biztonsági Fórum alapította, egy kiváló rendőr, Borsos József tiszteletére, aki 2003 májusában, 40 évesen vesztette 
életét szolgálat közben. A budapesti Bethlen Gábor utcában társaival készült elfogni egy bűnözőt, mikor tűzharc közben halálos 
lövés érte. A százados utolsó erejével még ártalmatlanította a férfit, így megvédte a társa életét. Hőstette előtti tisztelgésképpen 
posztumusz r.alezredessé léptették elő. A díjat olyan törvényvégrehajtók érdemelhetik ki, akik az átadást megelőző évben kiemel-
kedő, hősies cselekedetet vittek véghez, és így méltók a névadó emlékéhez.
Az eddigi díjazottak: 2012 – Kökönyei Péter r.tzls. – Székesfehérvári Rk., 2013 – Oláh Péter r.őrm. – BRFK. XXI.Rkaps., 2014 – Erki János r. 
ftőrm. és Hidasi Attila r. őrm. – BRFK. X. ker Rkaps
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         PRIMUS INTER PARES DÍJ

A díjat 2014-ben hozta létre a Magyar Biztonsági Fórum alapító partnereivel (G4S; OS Security, Safety Sector, Securimaster, 
Securitas, SzVMSzK). A díjban azok a vagyonőrök részesülnek, akik az átadást megelőző évben kimagasló teljesítményükkel vagy 
hősies cselekedeteikkel jó példát szolgáltatnak a vagyonvédelem területén tevékenykedő kollegáiknak – ezzel növelve a szakma 
iránti tiszteletet, elismerést.
Az eddigi díjazottak: 2014 – Gajdics Miklós vagyonőr – Pro-Test Consulting, 2015 – Sinkó Zoltán vagyonőr – Atalian

              JÓTÉKONYSÁGI TOMBOLA

A Magyar Biztonsági Fórum immár hagyományosan arra ösztönzi a konferencia résztvevőit, hogy adakozzanak. Ennek érdekében 
minden konferencia fontos része a jótékonysági tombola, melynek bevételét valamilyen nemes cél támogatására fordítjuk. Hálásan 
köszönjük minden látogatónknak a megvásárolt tombolajegyeket és a felajánlott nyereményeket, valamint a kiegészítő támogatá-
sokat! Bízunk benne, hogy idén is hozzájárul kezdeményezésünk sikeréhez!
Eddigi támogatottak: 2012 és 2013 – Girincsi Gyermekotthon, 2014 – Pethő Intézet, 2015 – Igazi Hőseink Projekt
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RÉSZVÉTELI DÍJAK

A konferencia részvételi díja a szállás típusától illetve a részvétel időtartamától függően változik.
A rendezvényről és a jelentkezés módjáról a www.mbf.hu honlapon talál bővebb információt.

Elhelyezés
Csak a szekció nap 
MÁRCIUS 23.

Csak a plenáris előadások  
MÁRCIUS 24-25.

Mindhárom nap
MÁRCIUS 23-25.

Szállás nélkül — 15 000 HUF 59 990 HUF 74 990 HUF

Arany Homok Hotel
kétágyas 27 000 HUF 74 990 HUF 101 990 HUF

egyágyas 30 000 HUF 79 990 HUF 109 990 HUF

Four Points Hotel
kétágyas 33 000 HUF 84 990 HUF 117 990 HUF

egyágyas 38 000 HUF 89 990 HUF 127 990 HUF
  
(Az árak egy főre vonatkozó nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Csomagtól függően 
tartalmazzák a szállást és az étkezést, azonban nem tartalmazzák az egyéni fogyasztás költségeit 
és a természetbeni juttatások után megfizetendő adókat.)
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