
Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az  
NKE Nemzetközi Intézet - Stratégiai Védelmi Kutató Központ közös szervezésében, 

  

„B iztonsági  k ih ívások és s t ratég ia i  vá laszok”  
 

című biztonságpolitikai konferencia kerül megrendezésre a Honvéd Kulturális Központban, 

2014. október 30-án csütörtökön, 08.00 – 17.00 óra között. 

Helyszín: Stefánia Palota (Budapest XIV. Zichy G. u. 3.) 
 

 
Program 
 
8.00  Érkezés, regisztráció 
 

8.45  Megnyitó - Dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök vagy 

képviselője  
 

9.00  Dr. Tálas Péter (NKE NIT SVKK) 

A biztonságfelfogás változásai 
 

10.00  Kávészünet 
 

10.30  Dr. Molnár Anna (NKE NIT) 

  Az európai külpolitika Mediterrán dimenziója 

11.30 Dr. Marsai Viktor (NKE NIT) 

Az európai szomszédságpolitika mérlege Afrikában 
 

12.30  Ebédszünet 
 

13.30  Sz. Bíró Zoltán (MTA BTK)  

Az európai szomszédságpolitika mérlege a posztszovjet térségben 
 

14.30  Kávészünet, utóregisztráció 
 

15.00  Háda Béla (NKE NIT SVKK) 

Változó hatalmi egyensúly Ázsiában 

16.00  Dr. Varga Gergely (NKE NIT SVKK) 

A NATO válaszai az európai védelempolitika dilemmáira 
 

 
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges!  

A konferencia napjára a regisztrációval egy időben ebéd igényelhető. 
Az ebéd ára 660 Ft/fő, amely összeg a helyszínen, a regisztrációnál fizetendő. 

 
Jelentkezés és felvilágosítás: Fülöp Roland 06-1-237-5518, HM 27 294,  fulop.roland@mil.hu 



„B iztonsági  k ih ívások és s t ratég ia i  vá laszok”  
biztonságpolitikai konferencia 

 
2014. október 30. 

 
Jelentkezési lap 

 
Név  

Rendfokozat/beosztás  

Alakulat / szervezet neve  

Telefon  

e-mail cím  

Üzemi ebédet  
(ára: 660 Ft,  
a helyszínen fizetendő) 

igénylek 

1. Bakonyi betyárleves,  
             Vargabéles 

 
nem 

igénylek 
 

2. Bakonyi betyárleves,  
             Milánói makaróni 

 

 
A jelentkező a mellékelt adatvédelmi tájékoztató* ismeretében beleegyezését adja a 2014. október 30-án megrendezésre 
kerülő „Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok” című biztonságpolitikai konferencia szervezőjének saját személyes 
adatainak kezeléséhez. 

 
 
Dátum:……………………………………………… 
 
 
 

…………………………………………… 
                   jelentkező aláírása 

 
 
Adatvédelmi tájékoztató* 
 
A 2014. október 30-án megrendezésre kerülő „Biztonsági kihívások és stratégiai válaszok” című 
biztonságpolitikai konferencián történő részvétel biztosítása, valamint az igények felmérése céljából szükséges 
adatkezelést az Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (a továbbiakban: 
adatkezelő) végzi.  
A jelentkezési adatlapon szereplő személyes adatok, kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, 
mely hozzájárulást az érintett, a jelentkezési lap aláírásával ad meg. 
A fenti személyes adatok kezelése a rendezvény lezárásáig tart. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor 
visszavonható. Adatkezelő a megadott elérhetőségek valamelyikén érintetteket hasonló rendezvényekről 
történő értesítés céljából megkeresheti. 
Az adatkezelő harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végez. 
Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő a 
rendezvény lebonyolításával megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek) a rendezvény lebonyolítása céljából. 
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, 
helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén Bírósághoz, 
valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. 


