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Mottó:
„ ... mindenféle biztonság az egyén és a család biztonságával kezdődik, az pedig az élethez,
az emberhez méltó élethez való jog érvényesítésének követelménye.
A következő láncszem a társadalom biztonsága, amelyet
az állam biztonsága és a világ, az emberiség biztonsága követ.”
(Dr. Pirityi Sándor)

A Szent István Egyetem rektora valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke
tisztelettel meghívja Önt (a jelenlegi és a korábbi Országos Tudományos Diákköri
Konferenciákon részt vett hallgatókat, témavezetőiket) és kedves munkatársait a ”Biztonság
és Védelem Kultúrája – 2015” című első tudományos nyári egyetemére.
1) A nyári egyetem céljai:
 Mindenekelőtt felhívni a figyelmet arra, hogy a biztonság és a védelem kultúrájának
egyetemes ismerete és művelése az általános értelmiségi képzés részévé kell váljon a
magyar felsőoktatási rendszerben, ezzel is elősegítve az ifjúság és a felnőtt társadalom
jogkövető magatartásának erősítését, valamint az egyéni és a kollektív biztonságérzet
fokozását.
 Másrészt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon már bemutatott, a
biztonság és a védelem bármely területén elért legújabb elméleti és/vagy empirikus
kutatási eredmények megismertetése és megvitatása, különös tekintettel a világgal
valamint hazánkkal szembeni kihívások biztonsági aspektusainak vizsgálatára.
 A konferencia előadások számára magyar nyelvű publikációs lehetőséget biztosítani,
valamint újabb projektötleteket indukálni a további közös kutatásokhoz.

Az emberiség tíz legnagyobb kihívása:
(1)Energiaellátás, (2)Vízellátás, (3)Élelmiszerellátás, (4)Természeti környezet
megvédése, (5)Szegénység megszüntetése, (6)Terrorizmus és háborúk
kiküszöbölése, (7)Betegségek elleni küzdelem, (8)Oktatás korszerűsítése,
(9)Demokrácia biztosítása, (10)Túlnépesedés megállítása.
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Meggyőződésünk, hogy a magyar tudományos közélet által elfogadott tudományterületek, tudományágak és
tudományszakok szinte mindegyike rendelkezik olyan ismérvekkel, problémákkal, amelyek valamilyen
aspektusból összefüggésben vannak a biztonság és a védelem kérdéseivel mind globális, mind regionális és mind
lokális szinten.

A biztonság és a védelem alapvető területei Magyarországon:
(A biztonság és a védelem kultúrájának a rendezvény által vizsgálni kívánt területei)

(1)Állat-és növényvédelmi, (2)Civilbiztonsági, (3)Család- és ifjúságvédelmi,
(4)Egészségvédelmi, (5)Élelmiszerbiztonsági, (6)Emberi jogi, (7)Energiaellátási,
(8)Fogyasztóvédelmi, (9)Gazdasági, (10)Információ- informatikai, (11)Ipari,
(12)Katasztrófavédelmi, (13)Katonai, (14)Klímavédelmi (15)Környezeti- és
természetvédelmi, (16)Nemzetbiztonsági, (17)Nukleáris biztonsági, (18)Pénzügyi,
(19)Politikai, (20)Rendvédelmi- közbiztonsági, (21)Személy- és vagyonvédelmi,
(22)Szociális, (23)Társadalmi, (24)Technológiai, (25)Termékbiztonsági,
(26)Válsághelyzetek kríziskommunikációja, (27)Vidékbiztonsági, (28)Vízellátási,
(29) Egyéb.

2) A rendezvény főszervezője:
A Szent István Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa
3) A rendezvény társrendező partnerei:
 az Országos Tudományos Diákköri Tanács
 a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar
 a biztonsági és a védelmi szektor meghívott szereplői
4) A rendezvény védnökei:
 Dr. Szendrő Péter rector emeritus
az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke
 Dr. Tőzsér János egyetemi tanár
a Szent István Egyetem rektora
5) A rendezvényre történő regisztráció:
A nyári egyetemre regisztrációs lapon lehet jelentkezni előadóként és/vagy
érdeklődőként. Az előadóknak témát kell megjelölniük, amelyhez rövid absztraktot
(összefoglalót) szükséges csatolni. Az előadók érkezhetnek az OTDK bármely
tudományterületi szekciójáról, valamennyi tudományterület bármely tudományágának
bármely tudomány/képzési szaka területéről. A jelentkezések elfogadásáról tudományos
programbizottság dönt. A válogatott előadásokat az ISBN számmal jelölt ”Biztonság és
Védelem Kultúrája – 2015” c. konferencia kiadvány közli.
6) A nyári egyetem időpontja:
 2015. szeptember 4. péntek, 14:00-tól 19:30-ig
 2015. szeptember 5. szombat, 09:00-tól 19:30-ig
 2015. szeptember 6. vasárnap, 09:00-tól 12:30-ig
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7) A nyári egyetem helyszíne:
Szent István Egyetem
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
8) A rendezvény részvételi díja:
16.000 Ft (Tartalmazza a regisztrációs csomag, a péntek esti állófogadás, a szombati és
vasárnapi ebéd, valamint a szünetekben fogyasztott üdítő költségeit.)
Szállásfoglalás egyénileg.
9) Fontos információk:
 A regisztráció és az absztraktok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 13.
 Az előadás elfogadásának visszaigazolása:
2015. augusztus 18.
 A részvételi díj átutalásának határideje:
2015. augusztus 25.
E-mail: bvk2013@gtk.szie.hu
Tel: +36 28 522-000/2372
http://bvk2013.gtk.szie.hu

Gödöllő, 2015. 06. 29.

Dr. Tőzsér János

Dr. Szendrő Péter

rektor

elnök

elnök

Szent István Egyetem

Országos Tudományos
Diákköri Tanács

SZIE Tudományos Diákköri
Tanács

4

Dr. Szilágyi Tivadar

