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A konferencia koncepciója
A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), a Magyar
Rendészettudományi Társaság (MRTT) és a Biztonságpiac.hu immár hetedik alkalommal
rendezi meg a Biztonságpiac Konferencia és Kiállítást.
A korábbi konferenciák sikerére és a pozitív szakmai fogadtatására tekintettel a szervezők – a
GTTSZ, az MRTT és a Biztonságpiac.hu – a 2020-as konferenciához hasonlóan ismét
eszmecserére invitálják az állami és magánbiztonsági ágazat, valamint a védelmi ipar
szereplőit, és az egyes témák iránt érdeklődő állami és civil szféra képviselőit. Az VIII.
Biztonságpiac 2021 konferencián a belügyi és a honvédelmi tárca, a rendőrség, a
katasztrófavédelem, valamint a magánbiztonsági ágazat vezetői és döntéshozói elemzik az
elmúlt év/évek magán-, civil és közbiztonsággal kapcsolatos eseményeit, aktuális trendjeit és
kilátásait. A rendezvény új elemeiként, az egészség-biztonság területét is áttekinti a hazai, és
nemzetközi szakértőkön keresztül. A biztonsági szakértőket hívünk Európából, akik
betekintést adnak, hogy a saját hazájuk e területen, hol tart, milyen fejlesztésekben, milyen
célokat tűztek ki maguk elé.

PROGRAM
Időpont: 2021.06.01.
Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1083 Budapest, Üllői út 82.
A konferencia napján a beltéri és a kültéri kiállítók termékeit szolgáltatásait tekinthetik meg,
vagy ki is próbálhatják némelyiket.
8.15–9.00

Regisztráció

9.00–9.20

Megnyitó, köszöntők

– Oktatási épület II. előadó, Pódiumbeszélgetések.
9.20–10.20

Kihívások az állami szegmensben 2021-2022-ben.

10.20–11.25

Kávészünet, kiállítás bejárás,

11.25–12.25

A hadi- és védelmi ipar 2021-2022-ben, hol tartunk?

12.25–13.25

Ebédszünet

13.25–14.25

IT-innovációk, adatvédelem, információbiztonság – vírus vs. vírus.

14.25–15.25

Kávészünet, Bemutatók

15.25–16.20

Az egészség-biztonság, aktuális kihívásai.

– Oktatási épület 3.-as előadó, Nemzetközi előadások.(Angol nyelvű. Tolmácsot
biztosítunk.)
10.00–12.25

Biztonságtechnika - külföldi előadók. 4-5 fő előadó, záró
pódiumbeszélgetés.

13.00–15.25

Egészség-biztonság - külföldi előadók. 4-5 fő előadó, záró
pódiumbeszélgetés.

16.20.

A résztvevők kérdeznek.
Válaszolók: Valenta László, Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy és
Radványi Róbert.

16.30Kiállítás és piknik
17.00

A rendezvény zárása.

A rendezvényre kültéri programokat is tervezünk: a programok egyeztetés alatt vannak.
Mindezekkel párhuzamosan workshopokat is szervezünk, ahol a cégek tízperces
időtartamban kapnak lehetőséget maguk és termékeik, szolgáltatásaik bemutatására. A
pódiumbeszélgetések résztvevőit és workshopok programjait később ismertetjük.

