
 

 

 

 
 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe 

2014 
rendezvénysorozat 

„Messzelátó tudomány: felelős válaszok a jövőnek” 

 magánbiztonsági szolgáltatási konferencia és kiállítás a  

XX. KRIMINÁLEXPO  

keretében 
 

 

A közbiztonság, a közrend védelmének állami primátusa keretében a Kormány (a Belügyminisztérium) 
irányításával, a Rendőrség által engedélyezetten és ellenőrzötten, polgári jogi szerződés alapján az egyéni 

vállalkozók, egyéni cégek, vagy gazdasági társaságok jogilag meghatározott köre magánbiztonsági 

szolgáltatások (személy- és vagyonvédelmi-, biztonságtechnikai tervező-szerelő-, valamint 
magánnyomozói tevékenységek) nyújtásával jelentős mértékben hozzájárul hazánk, Magyarország 

közbiztonságának és közrendjének javításához. 

A társadalmi környezet változó körülményei (így többek között a gazdasági-, technikai-, és informatikai 

fejlődés, a jogszabályi változások, a hazai oktatási rendszer korszerűsítése, az európai uniós igények) hatást 
gyakorolnak a magánbiztonsági szolgáltatások nyújtására is.  

 

Ezen hatások felvázolására vállalkozott a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
a XX. Kriminálexpo keretei között megrendezendő, 2014. november 19-én tartandó önálló szakmai 

konferenciáján, ahol az előadók információkkal, tájékoztatásokkal, jogi-, szakmai-, műszaki-, módszertani 

megoldások bemutatásával kívánnak hozzájárulni a magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó, rendészeti 
tevékenységet végző személyek, cégek eredményes működéséhez.  

 

A konferencián lehetőség lesz a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

tisztviselői, a konferencia előadói, résztvevői közötti konzultációra, észrevételek, javaslatok megtételére is. 
A konferencián részt vesznek az ORFK Bűnmegelőzési Osztályának képviselői is, akik bekapcsolódnak a 

konzultációs eszmecserébe.  

 

A konferencia fő témái: Az informatika fejlődésének hatása a magánbiztonsági 

szolgáltatásokra. 

 A jogi környezet változásai és a magánbiztonsági szolgáltatások. 

A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének, 

továbbképzésének aktuális kérdései. 

 

A konferencia időpontja: 2014. november 19. 

 

A konferencia helyszíne: Villányi úti Konferenciaközpont  

 1114 Budapest, Villányi út 11-13. 

 

A konferencia fővédnöke: Dr. Hatala József r. altábornagy 
 Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke 

 

A konferencia védnöke: Német Ferenc 

Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 

elnöke  
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A konferencia tervezett programja 
 

 

9.00 A fővédnököt köszöntő, a megnyitó beszéd megtartására felkérő védnöki 

bevezető  

 Német Ferenc 

 SzVMSzK elnöke 

 

9.00 – 9.15 Fővédnöki megnyitó 

 Dr. Hatala József r. altábornagy 

 Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke 

 

I. rész 
Levezető elnök dr. Bökönyi István SzVMSzK Szakmai Kollégium Jogi Szekció vezető 

 

 9.15 – 9.35 Az informatika fejlődése és a magánbiztonsági szolgáltatások 

   Kálmán László  

   rendészeti osztályvezető 

   Richter Gedeon NyRt.  

 

9.35 – 10.00 A jogi környezet változásainak hatása a magánbiztonsági szolgáltatásokra 

 Dr. Borai Ákos 

magánnyomozó 

Hori-Zone Kft. 

 

10.00 – 10.25 A magánbiztonsági szolgáltatásokat nyújtó személyek képzésének helyzete 

a magyarországi felsőoktatásban 

 Dr. Christián László PhD 

 tanszékvezető 

 NKE Magánbiztonsági és Önkormányzati Rendészeti Tanszék 

 

10.25 – 10.40 Szünet 

 

10.40 – 11.10 A személy- és vagyonőrök 2012. évi CXX. törvény által előírt 

vizsgáztatásának tapasztalatai, az öt évenkénti kiegészítő képzésre és 

vizsgáztatásra vonatkozó felkészülés 

 Birtalan Géza 

oktatási, képzési szakmai elnökhelyettes 

 SzVMSzK 

 

11.10 – 11.30 Az informatikai rendszerek biztonsága 

 Otti Csaba 

 Óbudai Egyetem 

 

11.30 – 11.50 A beléptető kártyák adatbiztonsága 

 Filkorn József 

 Seawing Kft. 

 

11.50 – 13.00 Ebédszünet 

 Ebédlehetőség a Villányi úti Konferenciaközpont éttermében, a résztvevők 

saját költségére 
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II. rész 
Levezető elnök Rohánszky Mihály SzVMSzK Szakmai Kollégium Magánnyomozói Szekció 

vezető 

 

13.00 – 13.20 A magánnyomozói tevékenység jogi korlátai a hatályos Btk. tükrében 

 Dr. Mészáros Bence 

 adjunktus 

 Pécsi Tudományegyetem 

 

13.20 – 13.40 Információk a kartellről 

 Füzesi Géza 

 Gazdasági Versenyhivatal 

 

13.40 – 14.00 A magánnyomozó, mint adatkezelő 

 Dr. Keszey Gábor 

 adatvédelmi osztályvezető 

 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

 

14.00 – 14.15 Szünet 

 

III. rész 
Levezető elnök Dr. Pongor Sándor SzVMSzK Szakmai Kollégium Szakértői Szekció vezető 

 

14.15 – 15.15 Kérdések, kiegészítések, észrevételek, javaslatok 

Konzultáció az SzVMSzK Országos Szervezet tisztségviselői, az ORFK 

Bűnmegelőzési Osztály képviselője, a konferencia előadói és résztvevői 

között 

 

 15.15 – 15.25 Védnöki zárszó 

   Német Ferenc 

   elnök 

   SzVMSzK 


