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II. BéKSZI – ISZKéB 

  

Információ - Szakma – Képzés élvonalban a Biztonságtechnika 

  

Biztonságtechnikai konferencia és kiállítás 

  
A fenti címmel zajlott le második alkalommal nagyszabású rendezvény Békéscsabán a Békéscsabai 
Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban 2015. június 11-12-én. A rendezvény fő témáját az 
iparbiztonság, repülésbiztonság és gépjárművédelem aktuális helyzete képezték.  

  
Az érdeklődők a konferencián második alkalommal szerezhettek gyakorlati ismereteket a kiállító 
vállalkozások és intézmények profiljáról, tevékenységéről. A résztvevők, valamint a vagyonvédelmi, 
biztonságtechnikai szakemberek megismerhették a rokon szakterületeken kibontakozó az új 
trendeket, és előremutató szakmai eszmecsere alakult ki. A neves hazai szakembergárdát felvonultató 
rendezvény fővédnöke Vantara Gyula, Békéscsaba Megyei Jogú Város országgyűlési képviselője volt, 
védnöke pedig Szarvas Péter, a város polgármestere. A szakmai fővédnökök Prof. Dr. Janza Frigyes ny. 
r. vezérőrnagy, Magyar Rendészettudományi Társaság főtitkára és Fialka György, Magyar Biztonsági 
Vezetők Egyesületének elnöke volt. A rendezvény szakmai védnökségét Klement Tibor, Magyar 
Vegyipari Szövetség elnöke látta el. A rendezvény levezető elnöke: Kovács Eszter, biztonsági elemző és 
tanácsadó, Eu - szakirányos politológus, Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 
Országos Szervezetének tisztségviselője volt. 
  
A II. ISZKéB konferencián Német Ferenc, mint repülésbiztonsági szakember tartott előadást: a jelenlévő 
diákság nagy érdeklődéssel és figyelemmel kísérték a drónokról tartott prezentációt. Az elnöki előadás 
világossá tette, hogy a kamara a társadalom új generációját is képes megszólítani. 
  
A rendezvényen előadott továbbá Fialka György MBVE elnök; Köllő Imre MVM Paksi Atomerőmű Zrt 
biztonsági osztályvezető; OTTI Csaba és Fehér András Óbudai Egyetemről; Ribárszky Tamás, Rajzó 
Gergő, Benkő Jenő, valamint Pataki Rezső az SZVMSZK országos elnökhelyettese felkért hozzászólóként 
intézkedéstaktikai bemutatót tartott. A konferencián előadást tartott továbbá Dr. Takács Árpád tű. 
dandártábornok, országos iparbiztonsági főfelügyelő, aki korábban Békés megyében magánbiztonsági 
oktatóként részt vett a szakmai utánpótlás biztosításában. Felkért hozzászóló volt a konferencián Dr. 
Kátai-Urbán Lajos tű. alezredes az NKE Katasztrófavédelmi Intézet, Iparbiztonsági Tanszékéről, Gulyás 
László alezredes Békés Megyei Kormányhivatal MVB Titkárságáról, Mengyán László a Kvasz András 
Békés Megyei Repülős és Ejtőernyős Egyesület képviselője és Szabó Tamás biztosítási szakember. 
Kulich János, a kamara Békés megyei szervezetének elnökségi tagja, a biztonságtechnikai kiállítás 
lebonyolításában és kiállítóként segítette a rendezvény lebonyolítását. A Csaba Talk Kft. 
kamerarendszereket hozott a kiállításra. A Lochner Kft. képviselője bemutatta a füstpajzs működését 
az intézmény előtt felállított kabinban és a konferenciateremben. 
  
A konferenciát és kiállítást Mikulán Róbert, a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium 
/BéKSZI/ Intézményvezetője felkérésére Kovács Eszter  szervezte. A szervező asszony a Szakmai 
Kamaránál szerzett országos kapcsolati tőkéjét felhasználva egy eredményes és sikeres rendezvényt 
hozott tető alá. 
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