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2015. július 26 – 31. 

 
 
 
 
 
 

  

 

„Európai válságkezelés Európa szomszédságában?”  

30 órás képzés 

 

Az elmúlt öt évben dinamikusan átalakuló biztonsági környezetünkből egyre több és 
intenzívebb kihívás éri az Európai Uniót és a NATO-t, amelyekre reagálni kell, miközben a 
válságokat a kontinens országai csak szorosan együttműködve képesek kezelni.  
 

A neves biztonságpolitikai szakértők bevonásával szervezett képzésen a résztvevők 
előadások, szemináriumok, válságkezelő szimulációk keretében behatóan megismerkedhetnek 

az ukrán válsággal, az Arab Tavasz hatásaival (Líbia, Mali, Egyiptom), az "Iszlám Állam" 
felemelkedésével (Szíria, Irak), összességében Észak-Afrika és a Közel-Kelet, valamint 

Kelet-Európa és a Kaukázus térsége, azaz Európa közvetlen biztonsági környezetének 
biztonságpolitikai folyamataival. 
 

 

Helyszín: MH Béketámogató Kiképző Központ (5000 Szolnok, Széchenyi krt. 24.) 
 

A nyári egyetem nyelve: magyar és angol 
 

Pályázhatnak:  

- a Magyar Honvédség tisztjei és altisztjei; 

- a Ludovika Zászlóalj és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói, valamint 
doktoranduszai; 

- honvédségi tisztviselők, közalkalmazottak, könyvtárosok, közművelődési- és humán 

szakemberek*;  
- a honvédelem ügye iránt elkötelezett pedagógusok, különös tekintettel a KatonaSuli 

programban résztvevő tanárokra*; 

- rendőrök, katasztrófavédelem területén dolgozók és a védelmi bizottságok munkatársai; 
- magyar felsőoktatási intézményben tanuló főiskolások, egyetemisták és doktoranduszok; 

- felsőoktatási intézményben tanuló határon túli magyar nemzetiségű hallgatók, 

doktoranduszok. 
 
*Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott 30798-3/2014/KOZMUV számú határozat és 
43/160/2014 számú alapítási engedély alapján a képzés közművelődési szakemberek és pedagógusok 
számára akkreditált. Az MH BHD felnőttképzési nyilvántartási száma: 00189-2013 
 

Jelentkezés feltétele: 
A mellékelt jelentkezési lap kitöltése valamint szakmai önéletrajz és motivációs levél csatolása.  
 

Költségek:  
Minden eredményesen pályázó 3.500,- Ft/fő regisztrációs díjat fizet, mely tartalmazza a teljes ellátás 
(szállás és étkezés) költségét is! 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

XVI. Euroatlanti Nyári Egyetem 

2015. július 26-31.  

Szolnok - MH Béketámogató Kiképző Központ 
 

Név:  

Igazolvány száma (személyi igazolvány 
vagy magyar igazolvány vagy útlevél): 

 

Állampolgárság:  

Születési hely és idő:  

Anyja neve:  

Lakcím:  

Munkahely / Oktatási intézmény:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Idegennyelv-ismeret  
(a nyelv és a nyelvtudás szintje)  

 

Korábban részt vett-e Euroatlanti Nyári 
Egyetemen? Ha igen, mikor és hol? 

 

Szakmai önéletrajz Külön lapon kell csatolni a jelentkezéshez! 

Motivációs levél Külön lapon kell csatolni a jelentkezéshez! 
 

A pályázó a mellékelt adatvédelmi tájékoztató* (2. oldal) ismeretében beleegyezését adja a 2015. július 26-

31. között megrendezésre kerülő „XVI. Euroatlanti Nyári Egyetem” szervezőjének saját személyes adatainak 

kezeléséhez. 
 

Dátum: 
 
 
 
 

jelentkező aláírása 
 
A kitöltött jelentkezési lapot a szakmai önéletrajzzal és motivációs levéllel legkésőbb 2015. június 26-

ig kérjük megküldeni az euroatlanti2015@gmail.com email címre (vagy faxon a +36-1-237 5515 
telefonszámra).   
 

A jelentkezések elbírálásának időpontja: 2015. július 1. 
 

További információ:  
Kis Ákos főelőadó, MH BHD KRI Kulturális Alosztály;  

euroatlanti2015@gmail.com 
Telefonszám: +36-1-237-5518 
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Adatvédelmi tájékoztató* 

 

A 2015. július 26-31. között megrendezésre kerülő „XVI. Euroatlanti 
Nyári Egyetem”-en történő részvétel biztosítása, valamint az igények felmérése 

céljából szükséges adatkezelést a 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 jelentkezési adatlapon szereplő személyes adatok kezelése a rendezvény 
utolsó napjáig tart. A hozzájárulás indoklás nélkül bármikor visszavonható. 
Adatkezelő a megadott elérhetőségek valamelyikén érintetteket hasonló 

rendezvényekről történő értesítés céljából megkeresheti. 
A jelentkezési adatlapon szereplő adatokkal kapcsolatban 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 lnformációszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. 
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Tervezett program 
 

Vasárnap 
(július 26.) 

Hétfő 
(július 27.) 

Kedd 
(július 28.) 

Szerda 
(július 29.) 

Csütörtök 
(július 30.) 

Péntek 
(július 31.) 

 
„Globális 

erőviszonyok” 

„Afganisztáni 

tapasztalat-

feldolgozás” 

„Válaszok a 

közelmúlt 

válságaira” 

„Válságkezelés”  
„Magyar 

Honvédség” 

 

9.00-9.45:  
Köszöntő   
Megnyitó 

Sajtófotó 

 
 
9.00-9.30:  

Utazás az Ittebei 
Kiss József 

hadnagy 
Helikopter 
Bázisra 

 

9.00-9.45:  
The Strategic 
Chess Board of 

the Middle East  

9.00-09.30: A 
válságkezelés 
módszertana 

 

9.00-9.45:  

Záróvizsga – 
Minőségbiztosítás 

 

9.45-10.30:  

Globális 
erőviszonyok – 
Régi játékosok, 

új szereplők 
 

9.30-10.30:  

A szolnoki 
alakulatok 
bemutatkozása 

(3x20 perc) 
 

9.45-10.30:  

The „Islamic 
State” – Origins, 
Present and 

Prospects  
 

 
9.30-10.30: 

Válságkezelés 
szimuláció 
 

 
 

 

9.45-10.30:  

A Magyar 
Honvédség 
transzformációjá

nak tapasztalatai 
  

10.30-11.00: 
Kávészünet 

10.30-

12.00/13.00: 
Laktanyai 

program. 
A bázis 
haditechnikai 

eszközeinek 
megtekintése 

 
 
 

(12.00-13.00: 
Panelbeszélgetés: 

Az afganisztáni 
magyar 
szerepvállalás 

tapasztalatai ) 

10.30-11.00: 
Kávészünet 

10.30-11.00: 
Kávészünet 

10.30-11.00: 
Kávészünet 

11.00-11.30: 
Oroszország, a 

szuverén 
demokrácia  

11.00-11.45: 
Understanding 

the Threat of 
ISIS for the U.S.  

11.00-13.00: 
Válságkezelés 

szimuláció 

 
11.00-11.45:  

A Magyar 
Honvédség 

missziós 
tapasztalatai és 
műveleti 

jövőképe 
  

 

11.30-12.00: 
Oroszország,  

az újjáéledő 
nagyhatalom? 
 

11.45-13.00: 
Panelbeszélgetés: 
Possible 

Responses to the 
Threat of ISIS  

11.45-12.30:  
A Magyar 

Honvédség 
fejlesztési 

lehetőségei 2015 
után 

 

12.00-12.30: 
Oroszország, a 

fél lábon álló 
energetikai 
hatalom 

 

 
12.30-13.00: 

Panelbeszélgetés, 
kérdések 
 

12.30:  
Ünnepélyes 

zárás.  
Bizonyítványok 
átadása 
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13.00-14.00:  
Ebéd 

13.00-14.00:  
Ebéd 

13.00-14.00:  
Ebéd 

13.00-14.00:  
Ebéd 

13.00-14.00:  
Ünnepi ebéd 

14.00-15.00: 
Panelbeszélgetés: 
Az orosz-ukrán 

konfliktus 
értékelése 

 

14.00-14.30:  
Visszatérés a 

BTKK-ba külön 
busszal 

 
14.00-15.00: 

Panelbeszélgetés: 
Magyarország 

válasza a 
kialakuló 
válságok 

kezelésére 
  

14.00-15.00: 

Válságkezelés 
szimuláció 

 

15.00-15.30: 
Kávészünet 

15.00-15.30: 
Kávészünet 

15.00-15.30: 
Kávészünet 

15.00:  

A szállás 
elhagyása 

15.30-16.30:  
Kína, a 21. 

századi 
világhatalom  

15.00-17.00:  

Csapatépítés 
(Sport) 

 

15.00-16.00: 
Könyvbemutató 
(Balogh – 

Marton – Rada: 
Biztonsági 

tanulmányok. Új 
fogalmi keretek 
és tanulságok a 

visegrádi 
országok 

számára) 
 

15.30 – 16.00: 

Válságkezelés 
értékelés 

 

 
16.00-18.00: 

Érkezés, szállás 
elfoglalása 

 
16.30-18.00: 

Szemináriumok: 
Globális 

kihívások 
1) Politikai 
biztonság 

2) Katonai 
biztonság 

3) Gazdasági 
biztonság 
4) Társadalmi 

biztonság 
 

16.00-17.00: 
Válságkezelés 

szimuláció – 
feladatszabás 

16.00-17.00: 

Csapatfeladat 
leadása 

18.00-

19.00:Vacsora 

18.00-19.00: 

Vacsora 

18.00-19.00: 

Vacsora 

18.00-19.00: 

Vacsora 

18.00-19.00: 

Vacsora 

19.00-20.00: 
Eligazítás  

    

20.00-22.00: 

Ismerkedés, 
csapatbeosztás 

 

20.00-22.00:  

Harcosok 
Filmklubja 

20.00-22.00:  

Borkóstoló 

20.00-22.00: 
Biztonságpolitikai 
dühöngő  

A programváltozás jogát fenntartjuk! 


