FELHÍVÁS
A Magyar Rendészettudományi Társaság Határrendészeti Tagozatának és a Magyar
Hadtudományi Társaság Határőr Szakosztályának Pécsi Szakcsoportja a 2001. évben
megteremtett hagyományt követve, Szent László Napja alkalmából, 2012. június 28-án
nemzetközi tudományos konferenciát tart Pécsett

A BIZTONSÁG RENDÉSZETTUDOMÁNYI DIMENZIÓI –
VÁLTOZÁSOK ÉS HATÁSOK
címmel.
A konferencia célja:
A biztonság (közbiztonság, határbiztonság, magánbiztonság, nemzetbiztonság,
jogbiztonság) rendészettudományi aspektusainak bemutatása, az egyént és a
közösséget érintő biztonsági tényezők változásából eredő hatásokkal összefüggő
kérdések tudományos igényű megvitatása, valamint a szakmai gondolkodás
formálása és a gyakorlati alkalmazásának elősegítése.
A konferencia fővédnöke:
 Dr. Pintér Sándor belügyminiszter
A konferencia védnökei:
 Dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója
 Dr. Bódis József egyetemi tanár
Pécsi Tudományegyetem rektora
 Dr. Hatala József rendőr altábornagy
Országos Rendőrfőkapitány
 Tiffán Zsolt
Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke
 Német Ferenc
Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara elnöke
 Dr. Páva Zsolt
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere
A konferencia szervezői:
 Czilják József
06-20/771-6315 - cziljakj@t-online.hu – pecs@szvmszk.hu
 Dr. Gaál Gyula rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos
BM: (23) 72-00 – 06-30/348-3625 - gaalg@baranya.police.hu
 Zámbó Péter rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos
BM: (23) 73-49 – 06-30/901-0218 - zambop@orfk.police.hu
A konferencia tervezett munkarendje:
 Délelőtt plenáris előadások
 Délután szekcióülések.
A konferencia során a résztvevők számára lehetőség van mind a plenáris-, mind a
szekcióüléseken a címhez kötődő tárgyban előadást tartani. A magas színvonalú
megrendezés érdekében kérünk minden érdeklődőt, hogy részvételi, illetve előadás
vállalási szándékát az előadás címének és tartalmának rövid, vázlatos mellékelésével
2012. május 25-ig jelezze a Czilják Józsefnél a fent látható elérhetőségeken.

A konferencia tudományos értékeinek megörökítése érdekében a plenáris-, illetve a
szekcióüléseken elhangzott előadások, illetve utólagos hozzászólások a konferenciát
követően megjelenő Pécsi Határőr Tudományos Közlemények (HU ISSN: 1589-1674)
tizenharmadik számában publikálásra kerülnek.
A résztvevők regisztrálásáról, valamint a konferencia pontos idő- és munkarendjéről, illetve a
publikáláshoz szükséges feltételekről a szervezők 2012. június 15-ig visszajelzést küldenek.
A konferencia médiatámogatója a Múlt-kor történelmi magazin.
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