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A biztonság tanulható!
A Magyar Biztonsági Fórum IV. konferenciája
2014. március 12-13. Siófok, Hotel Azúr

Az MBF 2014-ben „A biztonság tanulható” címmel Siófokon rendezi meg IV. szakmai konferenciáját. 
A rendezvény fővédnöke dr. Boda József vezérőrnagy, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Főigazgatója. A külföldi elő-
adások mellett a szakma hazai képviselői is színvonalas előadásokkal lepik meg a hallgatókat, és immár hagyományosan 
2014-ben is kiosztják a Borsos József, valamint az Ungi Ferenc díjakat.

Jelentkezés: www.mbf.hu

A 2011-ben alakult Magyar Biztonsági Fórum 

Egyesület kimondottan fiatal szervezetnek számít, 

de ennek ellenére rövid időn belül ismertté vált a 

szakemberek körében. Az alapító magánszemélyek 

célja az volt, hogy a termelés és a logisztika területén 

dolgozó biztonsági szakembereket egy szervezetbe 

tömörítsék, illetve növeljék a biztonsági szakma el-

ismertségét és hatékonyságát. Olyan nagynevű, 

multinacionális vállalatok biztonsági vezetőiről 

beszélünk, mint az IBM, a DHL, a JABIL vagy a Küh-

ne & Nagel, akik mellett alapító tagként megjelennek 

a szakma más területeinek képviselői is. Úgy tűnik, 

hogy a kezdeményezés értő közönségre talált, mert 

egyre bővül a tagok száma, s mind többen látogatják 

a Magyar Biztonsági Fórum konferenciáit és szemi-

náriumait, emellett az egyesület képviselői – mint 

egy-egy szakterület ismerői – sok helyen megjelen-

nek előadóként.

Különösen sikeres volt az „Egy nap a biztonságért” 

program, melynek során ingyenes biztonsági átvi-

lágítást és szakmai tanácsadást kaptak a részt vevő 

cégek. Hazai és külföldi tulajdonú termelő vállala-

tok, logisztikai cégek, speditőrök, közúti fuvarozás-

sal foglalkozó vállalkozások is éltek a lehetőséggel, 

és ezáltal javítani tudtak biztonsági színvonalukon, 

amely a vevői elégedettség egyik fontos eleme.

Biztonsági teendők – nem „főállásban”
Mindez érthető módon megalapozta a nagy résztve-

vői létszámmal megtartott III. MBF konferencia sike-

rét. Az előző két rendezvénytől eltérően, a „Ne légy 

laikus – avagy biztonsági 1x1” című konferenciát 

főként azok számára rendezték meg, akik nem „főál-

lásban” látják el vállalatuknál a biztonsági teendőket, 

hanem egyéb munkakör – mint például a HR, vagy 

üzemeltetési, illetve minőségbiztosítási feladatok – 

mellett végzik ezt a tevékenységet is. A felmérések 

szerint a kevesebb mint 500 főt foglalkoztató válla-

latok általában nem alkalmaznak főállású biztonsági 

vezetőt, pedig a biztonsággal is foglalkozó kollégák 

a mindennapok során szinte ugyanazokkal a kihívá-

sokkal szembesülnek, mint a nagyvállalatok főállású 

biztonsági szakemberei. 

A Magyar Biztonsági Fórum Egyesület III. konferenci-

ája elsősorban az ilyen – kisebb létszámú vállalatok 

biztonságáért felelős – munkavállalók munkájához 

kívánt segítséget nyújtani színvonalas és tartalmas 

előadásokkal. A konferencia megnyitása után Papp 

Róbert egyesületi titkár a biztonság világának érde-

kességeiről és buktatóiról tartott előadásával keltette 

fel a hallgatóság figyelmét, szó esett a tendereztetés 

és a beszerzés trükkjeiről, a jogszabályi csapdákról, az 

alapfogalmakról, valamint az elvégzett átvilágítások 

általános tapasztalatairól. Ezt követően a CCTV-rend-

szerek kiválasztásáról, helyes és helytelen alkalma-

zásukról hallhattak a résztvevők Bata Miklóstól, az 

Aspectis Kft. ügyvezetőjétől.

Az adatvédelem és az információs önrendelkezés 

témakörében az L-Tender Consulting Kft. képvise-

letében Dr. Pataki Gábor adatvédelmi szakjogász 

és Molnár Gábor cégvezető tájékoztatta a hallgató-

ságot a jogszabályok változásáról, valamint a NAIH 

ellenőrzéseinek, vizsgálatainak tapasztalatairól. 

Noth Péter, a Magyar Biztonsági Fórum alapító tag-

ja a szakmában eltöltött 20 év tapasztalatának egy 

szeletét átadva mutatta be a plombálás és a jelölés-

technika lehetőségeit, hangsúlyozva a legújabb 

fejlesztéseket, technológiákat.

A közúti fuvarozás biztonságának témakörében Mu-

ray Melinda, a Sectran Backoffice Kft. ügyvezetője 

ismertette a humán faktor kockázatának csökken-

tése érdekében létrehozott DIDb rendszer előnyeit. 

A termelőeszközöket érintő gyári lopások megaka-

dályozásáról, a veszteségek megelőzésének lehető-

ségeiről Solymár Zoltán, a Z&Z Biztonságtechnika Kft. 

szakembere mutatott be egy esettanulmányt. Új 

megközelítést kapott a vagyonvédelmi szolgáltatók 

dokumentációs rendszere a digitális alapú nyilván-

tartásról szóló előadásban, amelyet Ugrin Botond 

fejlesztőmérnök, az MBF alapító tagja tartott. Az in-

formatikai biztonság – mint külön szakterület – fon-

tos kérdés napjainkban, így az előadások sorából sem 

maradhatott ki. A Computerworld hetilap képvisele-

tében Fábián Zoltán a stratégiákról és trendekről tar-

tott színvonalas előadást.

A kétnapos konferencia második napja a légi köz-

lekedés biztonságáról, annak fontosságáról szóló 

előadással kezdődött, melyet Imre Sándor, a DHL 

Express biztonsági vezetője tartott. Az élőerős őr-

zés megkerülhetetlen része a vagyonvédelemnek. 

A téma aktuális és érdekes részleteit Horváth László, 

az OS Security Kft. képviselőjének előadásában hall-

hatták a résztvevők. A kétnapos program zárásához 

közeledve Kerekes Tamás pszichológus a poligráfos 

vizsgálatok felhasználásának lehetőségeit, területeit 

ismertette. A konferencia zárása előtt Papp Róbert, a 

Magyar Biztonsági Fórum alapító tagja foglalta össze 

a biztonsági 1x1 legfontosabb kérdéseit.

A résztvevők elismerő visszajelzései ösztönzően ha-

tottak a szervezőkre, akik márciusban készülnek IV. 

konferenciájuk megrendezésére, amelyre már most 

is nagy az érdeklődés. Imre Sándor, az egyesület 

2013 novemberében megválasztott új elnöke szerint 

az érdeklődés annak is köszönhető, hogy a szakma 

ma már elhiszi, hogy nem egy szalmaláng az MBF, 

hanem komoly, kitartó és tenni akaró szervezet.

Újdonságok és lehetőségek
Az MBF II. konferenciájának előadói között olyan 

nemzetközileg elismert szakemberek voltak, mint 

Thorsten Neumann, a TAPA elnöke és Carlo Giannini, 

a SONY európai risk managere. A kedvező fogadtatás 

és a pozitív visszajelzések arra sarkallták a szervező-

ket, hogy ezt a sorozatot folytatva az idei, immáron 

IV. konferencián olyan előadókat vonultassanak fel, 

mint Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvi-

vője vagy Dr. Nógrádi György egyetemi tanár. Nem-

zetközi szakemberként Marcel Saarloos, a Hewlett 

Packard európai biztonsági vezetője fogadta el a 

Magyar Biztonsági Fórum meghívását. Mint minden 

konferencia, ez is az újdonságokra hívja majd fel a 

figyelmet. Egészen biztos, hogy a DNS-azonosítás 

civil szférában történő alkalmazása vagy a mediáció 

nyújtotta lehetőségek sok biztonsági vezető fantá-

ziáját megmozgatják. 

Ezen a konferencián készül bemutatni az MBF azt 

az incidenskezelő és -jelentő szoftvert, amellyel 

igyekeznek összefogni a magyar érintettséggel bí-

ró cargo crime ügyeket. A rendszerhez csatlakozó 

szervezetek nemcsak a saját ügyeiket tudják majd 

megfelelően menedzselni, de a másokat érintő 

eseményekről is bizonyos szintű tájékoztatást kap-

nak, így riasztásokat, figyelmeztetéseket is. Az MBF 

elnöksége sokat vár az idei évtől, mert úgy vélik, 

hogy 2014 áttörést fog jelenteni a logisztikai bűn-

cselekményekkel szembeni fellépés terén. Mind a 

piaci szereplők, mind az érdekképviseleti szervek, 

mind pedig a hatóságok képviselői egyetértenek 

abban, hogy e téren csakis az összefogás és a meg-

előzés hozhat eredményt, hiszen az Európa útjain 

évente eltűnő 8,2 milliárd euró csupán bűnügyi 

vagy biztosítási eseményként történő kezelése nem 

megoldás. MBF

Fókuszban a biztonság
A termelés és a 

logisztika területén 
dolgozó biztonsági 

szakembereket tömörítő 
Magyar Biztonsági Fórum 

idei rendezvényeinek 
fókuszában is a szakmát 

érintő újdonságok állnak.


