„A biztonság tanulható”
IV. MBF Konferencia

PROGRAM
2014. március 12. - szerda
Az előadás címe
08:00
10:00

Megnyitó

Üdvözlés, a program és egyéb hasznos
tudnivalók ismertetése

Köszöntő

Konferencia Fővédnöke
Mit tettünk, mit értünk el, mire számítunk, kikre
számítunk?
ERANDO

A Magyar Biztonsági Fórum 2013-as
eredményei és 2014-es tervei

10:45
10:50

Kiállítói 5 perc

11:20
11.25

Kiállítói 5 perc
A Világ politika

Az internet nem felejt!

Mediáció a gyakorlatban
a "Megegyezés Művészete"

14:20
14:25

MBF
Dr. Boda József vezérőrnagy
NBSZ Főigazgató
MBF
Kandolka Károly ügyvezető

Nem bizony…sem azt, amit te tettél vagy
mondtál, sem azt, amit veled tettek vagy neked
mondtak! Fórumok, hozzászólások, bántó
megjegyzések, zaklatások…s olykor szomorú
végkifejlet. Meg tudjuk védeni gyermekeinket?
HUBEL

Kocsis-M. Brigitta és Egerszegi Anna
L-Tender

2014 Világpolitikai kihívásai
Mire számíthatunk ebben az évben a
világpolitika színpadán?

Dr. Nógrádi György egyetemi tanár,
biztonságpolitikai szakértő
Corvinus Egyetem

Nyilas Sándor ügyvezető

EBÉDSZÜNET
HR vs. Security?
A hatékony együttműködés lehetőségei.

13:40

Az előadó

Érkezés, regisztráció, reggeli frissítők elfogyasztása

10.15

12:00
13:10

Az előadás témája

Kiállítói 5 perc
“Kockázatok és mellékhatások” a
gyógyszerszállítás területén

Miért szükséges együttműködni és milyen
módon érdemes? Tompítható e HR eszközökkel
a vállalaton belül működő „rendőrségi” jelenlét
frusztráló hatása? Mit vár el a HR-es a
biztonsági szolgálattól? Milyen módon segítheti
a személyügy a biztonsági folyamatok
fejlesztését? Hogyan mozdítható elő a vállalat
dolgozóinál a biztonsági felelősségtudat?
A Partners Hungary Alapítvány és a DHL Supply
Chain Magyarország munkatársai egy konkrét
eset feldolgozásán keresztül adnak ízelítőt a
mediációs folyamatról, annak előnyeiről és az
abban rejlő lehetőségekről, valamint a
mediációs technikák alkalmazásáról.
SECRET CONTROL
Mik a gyógyszeripar elvárásai, milyenek a
lopási és rablási módszerek? Mit is jelent a
proaktivitás , azaz hogyan kerüljük el, hogy
célponttá váljunk. Az információkezelés, mint a
szállítási biztonság kulcsa. Különbségek az
Észak-európai és Kelet- európai
biztonságtudatosság és biztonsági gyakorlatok
között.

Jagudits Ákos személyügyi igazgató
JABIL Magyarország Kft.

Kukity Krisztina – Partners Hungary
Kálmán Lóránt – DHL Supply Chain
Poór László – Poór-Szem Kft.

Horváth Zsolt - kiemelt ügyfélkapcsolatok
Johan Fogelin – STI Scandinavia

14:55
15:30

Hazudj, ha tudsz!

Hazugság –de inkább igazság- vizsgálat a
grafológia eszközeivel.

Hakkel Hedvig
Igazságügyi írás- és grafológus szakértő

16:05

Compliance Monitoring

"Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában

Rein de Vries
regionális biztonsági igazgató
SAMSUNG Europe

16:35

Elsősegély az iparban

győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az
ellenségen!" (Szun Ce: A háború művészete)
Vajon tudunk-e valódi segítséget nyújtani ipari
katasztrófák vagy tömeges sérüléssel járó
balesetek sérültjeinek?

17:.05

NETWORKING

19:00

KÁVÉSZÜNET

Győrfi Pál
szóvivő
Országos Mentőszolgálat

Kiállítók megtekintése, ismerkedés, szakmai
beszélgetések

GÁLAVACSORA – díjátadó, jótékonysági tombola

2014.március 13. - csütörtök
Az előadás címe

Az előadás témája

Az előadó

09:00

Warm up

Üdvözlés, a napi program és további tudnivalók
ismertetése

MBF

09.15

Miről ismerszik meg a jó biztonsági
vezető?

Kaszás Ferenc
ügyvezető
IMPC Personnel Hungária

09:50

Advanced Persistent Threat (APT)
támadások aktualitása

A biztonsági szakma tudni véli, ki a jó
szakember…de mit gondol erről egy "fejvadász",
hogyan vélekedik erről az ő megbízója, az állásra
szakembert kereső cégvezető?
Vajon hogyan és hol keresik a szakembereket a
biztonsági területekre, ki és mi alapján dönt
arról, hogy egy-egy jelölt bejut-e következő
fordulóba, s mi dönt egy-egy aspiráns mellett a
személyes interjún? Kell-e még CV, vagy elég a
LinkedIn? Keressük-e mi a fejvadászt, vagy
hagyjuk, hogy ő találjon meg minket? Elég-e a
szakmai hozzáértés, vagy az a jó, ha értünk
máshoz is?
Az APT támadások elleni védekezés gyökereiben
eltérő megközelítést igényel, mint az egyszerű
vírusirtók használata. Ezen megközelítés során
az előadás elsősorban az „APT” támadások
kivitelezési folyamatait láttatja, azok lehetséges
elhárítási módjaira ajánl megoldásokat.
Valós
példák
bemutatásán
keresztül
megismerteti a jelenlegi biztonsági incidenseket,
eseményeket, felhívja a hallgatóság figyelmét a
körkörös védekezés szükségességére

10:20
11:00

KÁVÉSZÜNET
Ülünk a vonaton!
De hetekig!

11.30

DNS azonosítás a lehetőségei a civil
szférában

12:00

Egy háború, mely nem ért véget!

12:30

Záróbeszéd

12:30

Dr. Unicsovics György ezredes
informatikai igazgató
Alkotmányvédelmi Hivatal

HP termékek kalandos útja Kínától Hollandiáig
Miért dönt úgy egy multi, hogy inkább vasúton
szállít Kínából? S ha már így döntött, akkor mivel
„kínozza” a biztonsági vezetőjét? Eltűnt
termékek és különös kalandok nyomában a
Transzszibériai síneken.

Marcel Saarloos
regionális biztonsági igazgató
HP Europe

Hol van már UV csapda?! Emlékszik még rá
valaki? Netán használja is? Pedig már itt van a
kezünkben a XXI. század technológiája, a DNS
csapdaanyag annak bizonyítására, hogy a
gyanúsított járt-e a helyszínen. S azt tudták,
hogy a DNS vizsgálatok elérhetőek már a civil
szféra részére is? Hogy pontosan mit és hogyan
kell tennünk, hogy bíróság bizonyítékként
fogadja el az anyagot, azt megtudhatjuk a
laboratórium vezetőként dolgozó szakértő
előadásából.
A II. világháborús eszközöktől az afganisztáni
IED-kig. Vigyázat, nagyot robban!

Dr. Egyed Balázs
igazságügyi genetikus szakértő

A rendezvény zárása

Imre Sándor elnök
MBF

Horváth Csaba őrnagy, Magyar Honvédség 1.
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

EBÉD

Regisztráció és további információ:
www.mbf.hu
és
Facebook
valamint
konferencia@mbf.hu

