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nemzetközi iparbiztonsági tudományos konferencián történő részvételre 
 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézete,  

a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a 

Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács 

nemzetközi iparbiztonsági tudományos konferenciát hirdet 

 

A konferencia időpontja: 2018. november 15. 

A konferencia helyszíne: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 1149. Budapest, 
Mogyoródi út 43. 

A konferencia fővédnökei: 

Dr. Góra Zoltán tű. vezérőrnagy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója 
és Dr. Koltay András egyetemi tanár a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora.  

 

A konferencia célja 

A 2012. január 1-jével hazánkban is létrejött az iparbiztonsági jog-, intézmény- és eszközrendszer, 
amely környezetünk civilizációs veszélyeztetettségének figyelembevételével a katasztrófavédelem 
egyik meghatározó szakterületének számít.  

A közelmúlt nemzetközi és európai uniós kötelezettségeinek teljesítése által jelentős mennyiségű A 
konferencia a közelmúlt veszélyes tevékenységekkel kapcsolatos jogalkalmazási, szakmai és 
tudományos tapasztalatának feldolgozására, valamint a jogi szabályozás végrehajtásában érintett 
közigazgatási, önkormányzati és gazdálkodó szervezetek feladatainak megismerésére szolgál.  

A rendezvény első felében a köszöntő és megnyitó beszédeket követően, plenáris ülés keretében 
lehetőség nyílik áttekinteni az iparbiztonsági szabályozás szervezeti fejlődéstörténetét, a 
közeljövőben várható szabályozási és műszaki trendeket, valamint azok társadalmi és szakmai 
hatásait. 

A résztvevők a délutáni program keretein belül szekcióülések során dolgozzák fel a veszélyes 
tevékenységek biztonságszervezésével, valamint a veszélyes áru szállításával és logisztikájával 
kapcsolatos tudományos problémák megoldása érdekében elért nemzetközi és hazai eredményeket. 

A konferencián a szakterület tudományos fokozattal vagy kiemelkedő szakmai tapasztalattal 
rendelkező magyar és külföldi képviselői fognak előadásokat tartani. E mellett a rendezvény 
időtartama alatt a témához kapcsolódó poszterkiállítást is tervezünk bemutatni.  

A konferencia programja 

09.00 – 09.45 Megnyitó ülés 

10.00 – 13.00 Plenáris ülés 

14.00 – 16.30 Szekcióülések   
1. Veszélyes tevékenységek biztonságszervezése  

2. Veszélyes áru szállítás biztonsága 

Részletes programot a regisztráltak 2018. november 05-ig kapják meg. 
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Részvétel a konferencián 

A konferenciára a „Jelentkezési lap” kitöltésével lehet regisztrálni. 

A jelentkezés határideje: 2018. október 31. (szerda) 

A konferenciára négy formában lehet jelentkezni:  

1. Csak szóbeli előadással - INGYENES  

2. Szóbeli előadással és publikációval - INGYENES  

3. Csak publikációval, szóbeli előadás tartása nélkül – INGYENES 

4. Poszter kiállításával - INGYENES 

A konferencián elhangzott 20 perces szóbeli előadások kivonata és kiállított poszterek a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiadott elektronikus konferenciakiadványban 
kerülnek megjelentetésre.  

A konferenciaközleményekkel kapcsolatos tartalmi és formai követelmények 

A konferencián szakcikk, illetve tanulmány benyújtásával is lehetőség van részt venni. A határidőig 
leadott tudományos igényeséggel íródott, formai és tartalmi követelményeknek megfelelő 
konferenciaközleményeket a Védelem Tudomány folyóirat különszámában jelentetjük meg.   

A konferenciaközleménnyel szemben támasztott formai követelmények a Védelem Tudomány 
folyóirat honlapján érhetők el. 

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek közlésre azok a közlemények, amelyek a 
konferenciafelhívásban megjelölt határidőt követően kerülnek benyújtásra vagy nem felelnek meg a 
meghirdetett tartalmi és formai követelményeknek. 

A konferenciaközlemények és poszterek benyújtásának módja és ideje 

A megjelentetni kívánt, a konferencia témájához igazodó előadásanyagokat és posztereket PDF, a 
szakcikkeket Word formátumban a katasztrofavedelem2018@gmail.com e-mail címre küldjék meg.  

 

AZ ELŐADÁSANYAG, KONFERENCIAKÖZLEMÉNY ÉS POSZTER 
BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2018. OKTÓBER 31. 

A parkolás a rendezvény helyszínén biztosításra kerül.  

A konferenciával kapcsolatos egyéb kérdésekre Horváth Hermina tűzoltó őrnagy ad felvilágosítást a 
fent említett e-mail címen.  

 

Budapest, 2018. október 11. 

A „Katasztrófavédelem 2018”  

     szervezőbizottsága 

https://docs.google.com/forms/d/1wFVIo4HfqbNr5u31y1Ng9I7QwMhSxC4oTWHSn6Fh8E0
http://www.vedelemtudomany.hu/?pageid=of_editors
mailto:katasztrofavedelem2018@gmail.com

